
INFORME 
TRIMESTRAL 
SOCIOLABORAL 
DEL MARESME

3r trimestre de 2011



L’Observatori del Desenvolupament Local
3r trimestre 2011
Informe Trimestral Sociolaboral del Maresme
Desembre 2011

Edita el Consell Comarcal del Maresme



3

Informe 
trimestral 
sociolaboral 
del Maresme

3r trimestre de 2011

ÍNDEX
METODOLOGIES I CONSIDERACIONS PRÈVIES 5

POBLACIÓ ACTIVA 7

ATUR REGISTRAT 10

ATUR REGISTRAT DE PERSONES ESTRANGERES 21

CONTRACTACIÓ LABORAL 28

CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES ESTRANGERES 35

OCUPACIÓ I ESTRUCTURA PRODUCTIVA 41

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ 48

SINISTRALITAT LABORAL 50

DADES BÀSIQUES PER MUNICIPIS 54

SÍNTESI D’INDICADORS 62

ANNEX: LLISTAT D’ACTIVITATS D’ALT VALOR AFEGIT 64

ANNEX: CLASSIFICACIÓ NACIONAL D’OCUPACIONS. CNO-2011 (ca) 66

GLOSSARI 69

ÍNDEX DE TAULES I GRÀFICS 70



4

Informe 
trimestral 

sociolaboral 
del Maresme

3r trimestre de 2011



5

Informe 
trimestral 
sociolaboral 
del Maresme

3r trimestre de 2011

METODOLOGIES I 
CONSIDERACIONS PRÈVIES
MÈTODE DE CÀLCUL DE POBLACIÓ ACTIVA I DE TAXA D’ATUR

La Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), xarxa impulsada i coordinada per 

l’Ofi cina Tècnica d’Estratègies del Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de 

la Diputació de Barcelona i que està integrada per 24 observatoris de la província de Barcelona, entre ells 

l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme, ha creat una nova metodologia de càlcul de la població 

activa que permet obtenir una taxa d’atur més propera a la realitat.

A escala provincial, de comunitat autònoma i estatal l’Enquesta de Població Activa (EPA) és la font de referència 

per mesurar l’activitat i l’atur. En canvi, en el cas d’escales inferiors - comarques i municipis- el que es fa és 

relacionar l’atur registrat mensual que facilita el Departament d’Empresa i Ocupació –SOC amb la darrera 

dada de població activa a aquesta escala que data del 2001 (Cens de població i habitatges 2001, INE). Per 

tant, a escala comarcal i municipal, el problema de càlcul de la taxa d’atur rau en el desfasament de la xifra 

de població activa després de l’intens procés migratori produït en els darrers anys.

El nou mètode de càlcul de població activa i de taxa d’atur

És per això que la XODEL ha elaborat, de manera consensuada amb tots els seus membres, un mètode de 

càlcul de la població activa a escala municipal que soluciona el desfasament temporal d’aquestes dades.

Aquesta metodologia el que fa és aplicar la taxa d’activitat1 de l’EPA2 provincial a la població potencialment 

activa (població de 16 o més anys, de 16 a 64 per calcular taxes) de la comarca o municipi publicada per l’INE 

a 1 de gener de cada any. D’aquí s’obté una població activa estimada per a cada municipi. 

La taxa d’atur doncs, l’obtenim de relacionar la població aturada registrada del Departament d’Empresa i 

Ocupació-SOC (mensual) amb la població activa estimada que hem obtingut del procediment anterior. És a 

dir, fent el càlcul següent: Taxa d’atur registrat: (Població aturada registrada / Població activa estimada) *100

1Taxa d’activitat: (població activa / població 16-64 anys)*100. Recordem que la població activa és la formada pels aturats i 
ocupats de 16 anys i més, 16-64 per calcular taxes.
2 EPA: enquesta que aporta dades d’atur amb una temporalitat trimestral, amb una representativitat territorial mínima 
d’escala provincial. És a dir, no ofereix dades per una escala territorial més petita que aquesta (comarques, municipis). És 
una estimació.
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NOVA CLASSIFICACIÓ NACIONAL D’OCUPACIONS (CNO-2011)

Aquest any 2011 ha entrat en vigor la Nova Classifi cació Nacional d’Ocupacions (CNO-2011) que substitueix la 

classifi cació utilitzada fi na ara, la Classifi cació Catalana d’Ocupacions (CCO-94), tal i com queda establert en 

el Real Decreto 1591/2010 de 26 de noviembre, pel qual s’aprova la Classifi cació Nacional d’Ocupacions 2011.

La classifi cació anterior era de l’any 1994 i d’aleshores ençà l’evolució de l’economia ha suposat l’aparició de 

noves ocupacions. Aquests canvis fan necessària una revisió i reformulació de la classifi cació per tal de fer-la 

més propera a la realitat tot recollint aquestes noves ocupacions. 

Aquest canvi de classifi cació ha suposat un ruptura en les sèries històriques de les dades d’atur, de contractació 

i, de fet, de totes les estadístiques desagregades per la variable d’ocupació, d’acord amb la informació que ens 

ha facilitat l’IDESCAT, la qual cosa fa més complexa l’anàlisi al llarg del temps.

Podeu consultar la nova classifi cació en l’annex del document
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POBLACIÓ ACTIVA 
La població activa local estimada del Maresme pel 20103 presenta una estructura piramidal amb la base 

força estreta –cosa que no té res d’anormal tenint en compte que en la societat actual la permanència en 

el sistema educatiu acostuma a allargar-se més enllà de l’escolarització obligatòria-  i que s’eixampla a 

mesura que augmenta l’edat fi ns els 35-39 anys, punt en què la piràmide presenta la seva major amplada. 

Si bé es mantenen les diferències de població activa entre sexes, el 54,91% de la població activa són homes 

davant del 45,09% que són dones, el que és evident és que aquestes s’han reduït respecte anys anteriors. 

En qualsevol cas, hem de tenir present que les dinàmiques poblacionals de, pràcticament, la darrera dècada 

(intens increment de la població, molta d’ella en edat activa, com a conseqüència dels moviments migratoris 

(externs i interns - mobilitat residencial-) i la progressiva incorporació de la dona al mercat laboral han tingut 

el seu efecte directe en l’estructura de la població activa. Tot i això, no hi ha cap grup en què la població activa 

femenina superi la masculina, característica que es manté al llarg dels anys.

El major pes de població activa, tant femenina com masculina, recau en les cohorts de 30-34 anys, 35-39 

anys i 40-44 anys. I això és així perquè les generacions plenes dels anys 70 estan en edats d’activitat laboral 

elevada i perquè són les cohorts que han tingut més inputs de població estrangera que, òbviament, en edats 

actives, arriben per incorporar-se al mercat de treball. 

És en aquest punt on convé subratllar que la població estrangera tendeix a presentar taxes d’activitat força 

elevades i superiors a les de la població nacional, cosa que constata una major participació dels primers en 

el mercat laboral que no pas els segons, si bé, cal tenir present que la seva composició amb concentració en 

cohorts d’edats adults-joves (16-44 anys) afavoreix l’obtenció de millors resultats. A la vegada però aquesta 

major participació els suposa també una major taxa d’atur4. També en aquest cas trobem comportament 

diferents entre homes i dones que veurem més endavant.

El brusc augment de la població activa en el grup quinquennal 20-24 anys es deu, en bona part, al fenomen 

estructural de transició sistema educatiu-mercat de treball; si el pes de la població activa en el tram 16-19 

3Població Activa Local Estimada: d’acord amb la metodologia de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local 
de la Província de Barcelona (Xarxa XODEL creada  el 1996, integrada actualment per 24 observatoris de la província de Barce-
lona, i coordinada per l’Ofi cina Tècnica d’Estratègies del Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
de la Diputació de Barcelona) la població activa local estimada s’obté de l’aplicació de les taxes d’activitat per sexe i edat que 
estan disponibles a l’EPA provincial (es pren la mitjana dels quatre trimestres anuals) a la població potencialment activa del 
municipi (conjunt de persones de 16 anys i més -de 16 a 64 anys per calcular les taxes-) la qual s’obté del padró municipal 
d’habitants que es publica a 1 de gener de cada any. D’aquí obtenim una població activa estimada per sexe i edat del municipi. 
Evidentment, la xifra d’actius estimats és superior a la xifra d’actius censals. Aquest fet és normal si tenim en compte dos 
factors de la dinàmica demogràfi ca dels darrers anys com l’intens increment de població, sobretot en edat activa, degut al 
procés migratori i de mobilitat residencial produïts durant els darrers anys i la progressiva incorporació de la dona al món del 
treball, factors que s’han mostrat amb molta intensitat en els anys posteriors al 2001 i, per tant, no quedaven recollits en el 
Cens. Així, el Cens del 2001 infravalora, i molt, la població activa actual.
4 Vegeu CTESC, 2008. Informe sobre immigració i mercat de treball a Catalunya.
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anys és de l’1,90% aquest augmenta fi ns el 7,22% en el tram d’edat següent (20-24 anys). També s’observa 

un increment signifi catiu de la població activa en el tram d’edat 25-29 anys si bé, en aquest cas, hi ha incidit 

de manera important l’entrada de població estrangera.

Piràmide de la població activa estimada. El Maresme, 2010

60-64 anys

55-59 anys

50-54 anys

45-49 anys

40-44 anys

35-39 anys

30-34 anys

25-29 anys
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10%        5%                 0%           5%             10%

               Homes    Dones

Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir d’Hermes-Diputació de Barcelona

En el cas específi c del col·lectiu femení, primerament s’hauria de tenir present que quan parlem de població 

activa en realitat el que fem és parlar de població econòmicament activa, és a dir, de població que efectua 

treball remunerat. D’aquesta manera doncs queda exclosa, directament, aquella població que desenvolupa 

activitats, feines, treballs no remunerats, tal com l’activitat no remunerada de les llars que, en la seva 

majoria, recauen en dones.

Tenint present l’anterior i amb les dades actuals, veiem que el grau d’implicació de les dones en el mercat 

de treball és menor que el que presenten els homes, com hem vist anteriorment; la participació femenina 

al Maresme és del 45,09% el 2010 i la masculina del 54,91%. És a dir, hi ha una diferència de pràcticament 

de deu punts percentuals. Malgrat no tenir informació a escala comarcal, les estadístiques a nivell autonòmic 

indiquen que acostuma a haver un comportament paral·lel entre dones de nacionalitat espanyola i estrangera, 

per tant, la participació de les dones estrangeres en el mercat laboral també és menor que la dels homes.

Malgrat el diferent grau de participació d’homes i dones, el que sembla clar és que les pautes de comportament 

entre les dones han anat canviant cap a un augment de l’activitat femenina que, segurament, tendirà a l’alça 

com a conseqüència del canvi generacional; el pas d’una generació de dones amb taxes d’activitat baixes pel 

costum de la dona a restar a casa a una altra en la qual la participació en el mercat de treball és més elevada. 

En les edats més joves, 16-19 anys i 20-24 anys, el factor principal de les diferències en el volum de població 

activa entre homes i dones és la major permanència de les dones en el sistema educatiu. Més enllà d’aquestes 

edats les diferències segueixen sent estructurals; les condicions d’accés i permanència al mercat de treball són 

diferents entre homes i dones. Un seguit de determinants socioeconòmics tals com tasques de la llar, cura dels 

fi lls i de les persones grans dependents, la maternitat, l’edat, l’elecció d’estudis... condicionen la presència, 

l’accés i la permanència de la dona en el mercat de treball5.

5 Vegeu CTESC, 2005. Dones, salut i treballs.
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La comparativa entre la població activa estimada 2005 i la del 2010 presenta, bàsicament, dos canvis. En 

primer lloc, i el més evident, és el descens de la població activa estimada jove, tan d’homes com de dones. El 

perquè d’aquest descens el trobem, per una banda, en un factor demogràfi c; les cohorts que pugen són menys 

plenes que les anteriors (disminució poblacional). Per una altra banda, el context econòmic desfavorable 

pot provocar l’allargament de l’estada dels joves en el sistema educatiu. I tercer, la població immigrada no 

compensa el descens poblacional nacional.

En les cohorts de 35 anys i més s’observa un augment general de la població activa vers el 2005, especialment 

en el col·lectiu femení, essent aquest el segon canvi signifi catiu respecte el 2005.

Les dones augmenten la seva participació en el mercat de treball en tots els trams d’edat a partir del de 30-34 

anys. El factor determinant que ha provocat aquest increment generalitzat de la població activa femenina és 

el context de crisi; un bon nombre de dones inactives s’incorporen al mercat de treball davant la possibilitat 

que la família perdi la font d’ingressos principal, és a dir, que l’home perdi o hagi perdut la feina.

Piràmide sobreposada de la població activa estimada. El Maresme, 2005-2010
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Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir d’Hermes-Diputació de Barcelona
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ATUR REGISTRAT
La indústria encapçala un descens de l’atur poc habitual en aquest període de l’any. Malgrat això 

és preocupant que una secció de la indústria, el sector productiu per antonomàsia, concentri 

el major nombre d’aturats.  La desocupació masculina evoluciona més favorablement que la 

femenina, el descens de l’atur es concentra en el tram d’edat 16-44 anys i a l’Alt Maresme 

mentre que augmenta en els altres dos àmbits comarcals.       

Evolució de l’atur total

T.1 Evolució trimestral de l’atur registrat i de la taxa d’atur* per àmbits territorials, 1T 2006 - 3T 2011

Període Maresme
Província  
Barcelona

Catalunya
Taxa 

Maresme
Taxa Prov. 

Bcn
Taxa 

Catalunya

1T 2006 17.836 208.659 271.180 8,2% 7,5% 7,2%

2T 2006 16.511 201.492 254.811 7,6% 7,2% 6,8%

3T 2006 16.727 205.485 259.146 7,7% 7,4% 6,9%

4T 2006 17.316 198.538 258.229 8,0% 7,1% 6,8%

1T 2007 17.273 198.382 257.884 7,8% 7,0% 6,8%

2T 2007 16.216 193.467 246.321 7,3% 6,8% 6,5%

3T 2007 17.140 204.891 260.427 7,7% 7,3% 6,8%

4T 2007 17.597 199.114 260.990 7,9% 7,0% 6,8%

1T 2008 19.103 218.954 288.483 8,5% 7,6% 7,4%

2T 2008 19.708 233.645 305.352 8,7% 8,1% 7,8%

3T 2008 21.720 259.280 339.420 9,6% 9,0% 8,7%

4T 2008 25.562 300.022 401.356 11,3% 10,4% 10,2%

1T 2009 29.861 356.521 477.865 13,2% 12,3% 12,2%

2T 2009 30.914 377.757 499.517 13,7% 13,1% 12,7%

3T 2009 32.037 392.461 515.464 14,2% 13,6% 13,1%

4T 2009 34.698 414.700 553.590 15,4% 14,3% 14,0%

1T 2010 37.074 443.427 595.069 16,4% 15,3% 15,1%

2T 2010 35.097 431.178 574.217 15,5% 14,9% 14,6%

3T 2010 33.636 416.148 550.784 14,9% 14,4% 14,0%

4T 2010 34.972 419.354 564.570 15,3% 14,4% 14,3%

1T 2011 37.060 445.415 601.168 16,2% 15,3% 15,2%

2T 2011 36.259 443.491 591.092 15,9% 15,2% 14,9%

3T 2011 35.842 441.539 585.482 15,7% 15,2% 14,8%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Hermes 
de la Diputació de Barcelona. *Taxa d’atur calculada sobre la població activa local estimada de cada any, segons metodol-
gia de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local de la província de Barcelona
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G1. Evolució trimestral comparativa de la taxa d’atur. Maresme-Província de Barcelona-
Catalunya. (1T2006-3T2011)

                  Maresme   Província de Barcelona   Catalunya

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 

Aquest trimestre s’ha consolidat la reducció de la desocupació al Maresme iniciada el trimestre passat. De fet, 

la sèrie històrica indica que aquest trimestre era propens als increments vers el trimestre precedent si bé, 

aquest és el segon any seguit en què el nombre d’aturats el tercer trimestre de l’any disminueix respecte del 

segon. El mateix succeeix pel conjunt de la província de Barcelona i el conjunt del territori català.

La mitjana d’aturats al Maresme ha estat de 35.842 persones, la qual cosa suposa un descens relatiu de 

l’1,15% i absolut de 417 persones. En el cas de la província el descens ha estat més lleu, del 0,44% (1.952 

aturats) i en el cas de Catalunya del 0,95% en termes relatiu i de 5.610 persones en termes absoluts.  

La comparativa interanual però, remarca la persistència de la crisi; al Maresme es comptabilitzen una mitjana 

de 2.206 aturats més que el mateix trimestre d’un any abans, la qual cosa representa un increment relatiu 

del 6,56%. En el cas de la província l’augment és de 25.391 persones i un increment relatiu del 6,10%. I pel 

conjunt de Catalunya l’augment absolut és de 34.698 persones i del 6,30% en termes relatius. Així doncs, 

palesem que en termes intertrimestrals el comportament de la desocupació al Maresme és més positiu que 

en la resta de territoris de referència, en tant que el descens és major a la comarca que a la província i el 

conjunt de Catalunya, i que en termes interanuals, en canvi, els increments són més intensos al Maresme que 

en els altres dos àmbits. D’aquesta manera doncs, la taxa d’atur6 registrat ha davallat molt lleument vers el 

segon trimestre de l’any de manera que al Maresme és del 15,7%, a la Província del 15,2% i pel conjunt de 

Catalunya del 14,8% (vegeu taula 1).

Atur registrat per sexe

Com queda refl ectit en la taula 2, aquest trimestre l’atur registrat a la comarca torna a estar més feminitzat 

en tant que el nombre de dones aturades, un total de 18.019, és superior al nombre d’homes, un total de 

17.824, de manera que aquestes xifres refermarien allò que ja avançàvem el trimestre passat que l’atur en el 

grup masculí semblava evolucionar més favorablement. Bo i això, caldrà anar seguint les evolucions futures.

6 Taxa d’atur calculada segons la metodologia XODEL- Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local de la provín-
cia de Barcelona per la qual aquesta s’esdevé d’estimar la població activa local a partir de l’aplicació de la mitjana anual de la 
taxa d’activitat provincial al padró. Noteu que la taxa d’atur de Catalunya i de la província difereix d’aquella que es difon pels 
diferents mitjans de comunicació ja que, en aquests casos, fan referència a l’EPA.
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De fet, la informació recollida en la taula 2, indica que mentre la desocupació en el col·lectiu masculí ha 

disminuït un 2% vers el segon trimestre de l’any el del col·lectiu femení només ho ha fet en un lleu 0,2%. Per 

contra, el creixement interanual de l’atur si bé s’ha refl ectit en tots dos grups l’increment ha estat més intens 

en el cas de les dones (7,1%) que en el dels homes (6%). 

T.2 Evolució trimestral de l’atur al Maresme per sexes (1r trimestre 2006 - 3r trimestre 2011)

Període
Homes
aturats

Dones
aturades

Total Variació Taxa

1T 2006 7.399 10.437 17.836 3,5% 8,2%

2T 2006 6.688 9.823 16.511 -7,4% 7,6%

3T 2006 6.750 9.977 16.727 1,3% 7,7%

4T 2006 7.128 10.188 17.316 3,5% 8,0%

1T 2007 6.872 10.400 17.273 -0,2% 7,8%

2T 2007 6.222 9.994 16.216 -6,1% 7,3%

3T 2007 6.719 10.421 17.140 5,7% 7,7%

4T 2007 7.314 10.283 17.597 2,7% 7,9%

1T 2008 8.274 10.830 19.103 8,6% 8,5%

2T 2008 8.724 10.984 19.708 3,2% 8,7%

3T 2008 9.963 11.757 21.720 10,2% 9,6%

4T 2008 12.721 12.840 25.562 17,7% 11,3%

1T 2009 15.236 14.626 29.861 16,8% 13,2%

2T 2009 15.699 15.215 30.914 3,5% 13,7%

3T 2009 16.120 15.917 32.037 3,6% 14,2%

4T 2009 17.982 16.716 34.698 8,3% 15,4%

1T 2010 19.176 17.898 37.074 6,8% 16,4%

2T 2010 17.754 17.343 35.097 -5,3% 15,5%

3T 2010 16.812 16.824 33.636 4,2% 14,9%

4T 2010 17.802 17.170 34.972 4,0% 0,8%

1T 2011 18.803 18.256 37.060 6,0% 16,2%

2T 2011 18.197 18.062 36.259 -2,2% 15,9%

3T 2011 17.824 18.019 35.842 -1,2% 15,7%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Hermes 
de la Diputació de Barcelona. *Taxa d’atur calculada sobre la població activa local estsimada de cada any, segons metodolo-
gia de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local de la província de Barcelona

G2. Evolució trimestral de l’atur per sexe (1T2006-3T2011)

  Total         Dones      Homes

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 
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T.3 Mitjana d’aturats per Sexe - 3r trimestre 2011

 Sexe
Nombre 
aturats

Variacions 
Taxa d’aturTrimestre anterior 3r trimestre 2010

Absoluts % Absoluts % 

Homes 17.824 -373 -2,0% 1.012 6,0% 14,50%

Dones 18.019 -43 -0,2% 1.195 7,1% 17,52%

 TOTAL 35.842 -416 -1,2% 2.207 6,56% 15,86%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Hermes 
de la Diputació de Barcelona

Evolució de l’atur per àmbits geogràfi cs-funcionals comarcals

Fent un zoom a l’evolució de la desocupació pels diferents àmbits geogràfi co-funcionals de la comarca veiem 

que el descens de l’atur experimentat a l’àmbit de l’Alt Maresme ha infl uenciat els valors resultants de l’agregat 

comarcal d’aquest trimestre. Com dèiem, l’atur registrat a l’Alt Maresme7 ha disminuït respecte el segon 

trimestre de l’any. El descens relatiu ha estat del 4,34%, la qual cosa suposa 522 persones desocupades 

menys. Aquest descens ha estat prou important com per contrarestar els augments experimentats en els 

altres dos àmbits, el Baix Maresme8 i l’Àmbit de Mataró9. Al Baix Maresme l’atur ha crescut un 1,12% vers el 

trimestre passat, un total de 96 persones més desocupades, i a l’Àmbit de Mataró un 0,06%, 9 persones més 

de mitjana que el segon trimestre de l’any. 

T.4 Evolució de l’atur per àmbits geogràfi cs comarcals i taxa d’atur - 2006-2011

Període
Alt Maresme Baix Maresme Àmbit de Mataró

Aturats Taxa d’atur Aturats Taxa d’atur Aturats Taxa d’atur

1T 2006 6370 9,40% 4132 6,21% 7334 8,78%

2T 2006 5275 7,78% 4060 6,11% 7176 8,59%

3T 2006 5166 7,63% 4240 6,37% 7321 8,77%

4T 2006 6090 8,99% 4017 6,04% 7208 8,63%

1T 2007 6121 8,76% 3984 5,95% 7167 8,43%

2T 2007 5256 7,52% 3950 5,90% 7010 8,25%

3T 2007 5305 7,59% 4292 6,41% 7543 8,87%

4T 2007 6294 9,01% 3980 5,94% 7323 8,61%

1T 2008 6760 9,37% 4328 6,38% 8015 9,30%

2T 2008 6668 9,24% 4576 6,74% 8463 9,82%

3T 2008 7165 9,94% 5156 7,60% 9399 10,91%

4T 2008 9029 12,52% 5655 8,33% 10877 12,62%

1T 2009 10589 14,69% 6651 9,83% 12622 14,62%

2T 2009 10569 14,66% 7078 10,46% 13268 15,36%

3T 2009 10535 14,62% 7601 11,23% 13901 16,09%

4T 2009 12214 16,95% 7841 11,59% 14643 16,96%

1T 2010 13031 18,08% 8345 12,33% 15699 18,18%

2T 2010 11866 16,46% 8072 11,93% 15159 17,55%

3T 2010 10910 15,14% 7956 11,76% 14770 17,10%

4T 2010 12002 16,55% 8039 11,73% 14930 17,06%

1T 2011 12.845 17,71% 8.575 12,51% 15.639 17,87%

2T 2011 12.034 16,59% 8.512 12,41% 15.713 17,96%

3T 2011 11.512 15,87% 8.608 12,55% 15.722 17,97%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Hermes 
de la Diputació de Barcelona.  *Taxa d’atur calculada sobre la població activa local estsimada de cada any, segons metodolo-
gia de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local de la província de Barcelona

7  Alt Maresme: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià 
de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera
8 Baix Maresme: Alella, Cabrils, el Masnou, Montgat, Premià de Dalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.
9 Àmbit Mataró: Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius, Mataró, Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres i Sant 
Vicenç de Montalt.
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G.3 Evolució trimestral dels aturats registrats i taxa d’atur per àmbits geogràfi cs comarcals 2006-2011

Evolució trimestral de l’atur   Evolució trimestral de la taxa d’atur

Àmbit Mataró    Alt Maresme     Baix Maresme

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Respecte del mateix trimestre d’un any abans, tots tres àmbits han vist augmentar el nombre de persones 

en situació d’atur registrat si bé, els increments presenten intensitats diferents. En el cas de l’Alt Maresme 

l’augment ha estat del 5,52% (602 aturats més) el més baix dels tres àmbits, seguit per l’experimentat a 

l’Àmbit de Mataró, del 6,45% (952) i, fi nalment, el del Baix Maresme amb un increment relatiu del 8,2% (652 

aturats més). 

Atur registrat per edat i sexe

Retornant a les dades agregades de la comarca, i tal i com queda recollit a la taula 5, el descens de l’atur 

respecte el trimestre passat s’ha concentrat en les edats joves, dels 16 als 44 anys, especialment en els trams 

que comprenen els 20-24 anys i 25-29 anys en què el descens ha estat, respectivament, del 8,66% i del 

6,34%. L’augment interanual s’ha refl ectit en pràcticament totes les edats llevat del tram d’edat dels 20 als 

29 anys en què han registrat disminucions relatives del 2,55% i del 7,06%. Cal remarcar que els increments 

més intensos han estat del 15,50% i del 15,04% assolits, de forma respectiva, pels trams d’edat de 45-49 

anys i dels 50 als 54 anys, edats especialment crítiques.

T.5 Atur registrat per grups d’edat i sexe - 3r trimestre 2011

Grups d’edat
Nombre d’aturats Variació 

Trimestral
Variació 
AnualHomes Dones Total

16-19 405 231 636 -0,93% 4,78%

20-24 1.072 836 1.908 -8,66% -2,55%

25-29 1.744 1.521 3.265 -6,34% -7,06%

30-34 2.445 2.191 4.636 -1,93% 0,98%

35-39 2.489 2.561 5.050 -2,09% 5,16%

40-44 2.206 2.307 4.513 -0,42% 9,70%

45-49 2.180 2.179 4.360 0,37% 15,50%

50-54 2.008 2.298 4.306 2,52% 15,04%

55-59 1.997 2.514 4.511 1,26% 10,54%

> = 60 1.277 1.381 2.658 1,18% 8,36%

 TOTAL 17.824 18.019 35.842 -1,15% 6,56%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Hermes 
de la  Diputació de Barcelona



15

Informe 
trimestral 
sociolaboral 
del Maresme

3r trimestre de 2011

El gruix de l’atur registrat al Maresme es concentra entre els 30 i els 39 anys, tram d’edat que aplega un total 

de 9.686 persones, el 27,03% del total. Cal tenir present però, les diferències existents entre sexes quant 

a la distribució de l’atur per edats i sexe. D’aquesta manera, la gràfi ca 4 és un recurs visual que ens mostra 

clarament una diferència bàsica; el volum d’homes aturats és sempre superior al de dones fi ns als 34 anys en 

què les tornes volten i les dones aturades es converteixen en les més nombroses10. En el que sí coincideixen 

és en el fet que el major nombre d’aturats es concentra en el grup d’edat que aplega les persones d’entre 35 

i 39 anys; en el cas dels homes en són 2.489, pràcticament el 14% dels homes en situació d’atur, i en el cas 

de les dones en són 2.561, el 14,22% de les dones registrades com a aturades. 

G4 Aturats per grups d’edat i sexe - 3r trimestre 2011

       

 Homes     Dones

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Atur i grups professionals

En aquest punt recordem que l’entrada en vigor aquest any 2011 de la Nova Classifi cació Nacional d’Ocupacions 

2011 (CNO-2011) ha suposat un trencament de les sèries temporals la qual cosa no permet una comparació 

directa entre les dades d’enguany i les dels anys anteriors, tal i com hem fet palès en la taula 6. Per tant, 

només podem fer referència a la distribució de la desocupació d’acord amb l’ocupació/grup professional que 

la persona aturada demandant de feina sol·licita11 a les ofi cines del servei d’ocupació. 

Tres ocupacions concentren a la comarca del Maresme més de la meitat de les persones desocupades. Són, un 

trimestre més, les Ocupacions elementals, els Treballadors dels serveis de restauració, personals i venedors i 

els Artesans, els treballadors de les indústries i la construcció que totes plegades compten amb el 57,55% dels 

aturats totals de la comarca. El grup de les ocupacions elementals, amb 8.228 aturats, aplega el 22,96% de 

l’atur registrat a la comarca aquest trimestre, seguit pel 18,06% que concentra el grup dels treballadors dels 

serveis de la restauració, personals i venedors amb 6.474 aturats i, fi nalment, el dels artesans, treballadors 

de les indústries i de la construcció que amb 5.923 persones aturades apleguen el 16,535% del total.

10 Com ja hem comentat a bastament en d’altres números de l’Informe, una de les raons principals per les quals les dones 
són menys nombroses en les primeres edats actives és perquè, per una banda, les noies tendeixen a allargar més que els 
nois la seva estada en el sistema educatiu i com a conseqüència, per l’altra, són menys les noies actives i per tant menor 
que el volum de nois que potencialment poden estar a l’atur. En canvi, l’estigmatització de la dona en el mercat laboral és 
un dels factors que infl ueixen en el major volum de dones aturades a partir del tram d’edat 35-39.
11 Normalment les persones en situació d’atur demanden un grup professional en el qual ja han treballat amb anterioritat 
per considerar que els facilita l’ocupabilitat individual.
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T.6 Mitjana d’aturats per grups profesionals* -  3r trimestre 2011

 Grups professionals
Nombre 
aturats

Variacions 
Trimestre anterior 3r trimestre 2010
Absoluts % Absoluts % 

Directors i gerents 793 nd nd nd nd

Professionals científi cs i intel·lectuals 2.242 nd nd nd nd

Tècnics i professionals de suport 3.311 nd nd nd nd

Empleats d'ofi cina comptables i administratius 4.536 nd nd nd nd

Treballadors restauració, personalsi venedors 6.474 nd nd nd nd

Treballadors activitats agrícoles, ramaderes i 
pesqueres 414 nd nd nd nd

Artesans, treballadors indústries i construcció 5.923 nd nd nd nd

Operaradors d'instal·lacions i maquinària, i 
muntadors 3.917 nd nd nd nd

Ocupacions elementals 8.228 nd nd nd nd

Ocupacions militars 5 nd nd nd nd

 TOTAL 35.842 nd nd nd nd

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Hermes 
de la Diputació de Barcelona. *Aquest any es produeix un trencament de la sèrie pel canvi de la classifi cació d’ocupacions 
per la qual cosa les dades d’aquest any no són directament comparables amb les dels anys anteriors.

G.5 Aturats per gurps profesionals - 3r trimestre 2011

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament local del Maresme

Atur i nivell d’instrucció

Quant a la formació de les persones en situació d’atur registrat, la taula 7, una vegada més, posa de manifest 

el baix nivell d’estudis assolits per la població desocupada i en procés de recerca d’ocupació, fet que s’entén 

com un problema en tant que hi ha força estudis que indiquen que a més estudis menys atur, i a la inversa, 

com ja hem apuntat en d’altres ocasions.  

Respecte el trimestre passat el descens de l’atur ha repercutit en els grups que apleguen les persones amb 

estudis bàsics i/o inferiors. En termes absoluts el descens més important s’ha donat en el grup de persones 

que acrediten un nivell d’estudis d’educació general- educació secundària amb 681 persones desocupades 

menys. En termes relatius la reducció ha estat del 2,9%, igual que l’experimentat pel grup de persones que 

acrediten estudis primaris incomplets, seguit pel 2,6% d’aquells que acrediten estudis primaris complets i 

l’1,2% registrat pels que acrediten programes de formació professional- estudis secundaris. 

El creixement interanual de l’atur registrat ha estat generalitzat i ha quedat refl ectit en tots els grups amb 

l’única excepció del grup de persones que acrediten altres estudis post-secundaris, el qual ha experimentat un 
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descens relatiu del 16,7%. De la resta de grups i en termes relatius destaquem l’increment de la desocupació 

entre les persones que no acrediten estudis –sense estudis- que ha estat del 22,7%, la qual cosa es correspon 

amb un total de 157 desocupats més. L’atur també ha augmentat entre les persones amb títol universitari, ja 

sigui de primer cicle (11,2%) com de segon (9,2%). En termes absoluts, l’augment més important s’ha donat 

en el grup que aplega les persones que acrediten un nivell educatiu d’educació general- estudis secundaris 

amb un total de 1.110 aturats més que el mateix període d’un any abans.

Quant a la distribució dels aturats d’acord amb el nivell d’estudis acreditats, informació recollida a la taula 

7, podem veure que el 70,96% dels aturats registrats aquest trimestre a la comarca acrediten un nivell 

d’estudis d’educació secundària, cosa que comprèn aquells que acrediten educació general i els que acrediten 

programes de formació professional. El pes és inferior al que tenien representaven el trimestre passat ja 

que, com hem vist, precisament aquest és el col·lectiu on el volum d’aturats més ha disminuït vers el segon 

trimestre de l’any. 

El gruix de persones desocupades que acrediten nivell d’estudis inferiors als secundaris o bé no n’acrediten 

és de 5.554 que representa el 15,50% de l’atur total registrat aquest trimestre al Maresme, mentre que en 

són 4.856 les que n’acrediten de post-secundaris, el 13,55%. Per tant, si bé és evident que la conjuntura 

econòmica actual que fa trontollar el mercat laboral afecta a tots els grups, el cert és que la incidència és 

major entre els col·lectius en què el nivell d’estudis assolit és bàsic o inferior. Per tant, una vegada més, tot 

indica que les persones amb un nivell formatiu d’educació secundària o inferior són, en termes generals, més 

vulnerables dins el mercat de treball, encara que ho contextualitzem en períodes de bonança econòmica. La 

seva vulnerabilitat però, s’accentua encara més en contextos de recessió econòmica12.

T.7 Mitjana d’aturats per nivell d’instrucció - 3r trimestre 2011

 Nivell d’estudis
Nombre 
aturats

Variacions 

Trimestre anterior 3r trimestre 2010
Absoluts % Absoluts % 

Sense estudis 850 34 4,2% 157 22,7%

Estudis primaris incomplets 2.145 -64 -2,9% 149 7,5%

Estudis primaris complets 2.559 -69 -2,6% 59 2,4%

Programes de formació professional 2.973 -35 -1,2% 299 11,2%

Educació general 22.459 -681 -2,9% 1.110 5,2%

Tècnics-professionals superiors 2.066 73 3,7% 185 9,8%

Universitaris primer cicle 1.188 139 13,3% 120 11,2%

Universitaris segon i tercer cicle 1.572 187 13,5% 133 9,2%

Altres estudis post-secundaris 30 -2 -6,3% -6 -16,7%

Total 35.842 -417 -1,2% 2.206 6,6%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Hermes 
de la Diputació de Barcelona

Aturats per sectors i activitats econòmiques

La informació recollida en la taula 8 ens permet veure que el descens de l’atur respecte el segon trimestre de 

l’any ha tingut repercussió en tots els grans sector d’activitat. I no tan sols això sinó que revela que ha estat 

el sector industrial aquell que ha liderat el descens en termes absoluts amb una reducció de 150 persones, 

12 Vegeu Consell Comarcal del Maresme 2010 L’Observatori de la Competitivitat Empresarial del Maresme, 2009.
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clarament per davant de la construcció (-72), els serveis (-56) i el sector primari (-33). De fet, cal destacar 

que la disminució de l’atur entre les persones sense ocupació anterior ha estat signifi cativa amb un descens 

total de 106 persones. Quan ens referim a les xifres relatives veiem que el sector primari ha registrat el 

descens més important, del 5,5%, seguit per l’experimentat pel grup dels SOA (-5,1%), la indústria (-2,1%), 

la construcció (-1,2%) i, per últim, el sector serveis (-0,03%).

T.8 Mitjana d’aturats per sector econòmic - 3r trimestre 2011

 Sectors
Nombre 
aturats

Variacions 

Trimestre anterior 3r trimestre 2010
Absoluts % Absoluts % 

Agricultura 565 -33 -5,5% 118 26,4%

Indústria 6.840 -150 -2,1% -299 -4,2%

Construcció 5.972 -72 -1,2% 260 4,6%

Serveis 20.510 -56 -0,3% 2.148 11,7%

Sense ocupació anterior 1.955 -106 -5,1% -20 -1,0%

 TOTAL 35.842 -417 -1,2% 2.206 6,6%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Hermes 
de la Diputació de Barcelona. 

G.6 Aturats per sector econòmic - 3r trimestre 2011

Maresme Província de Barcelona Catalunya

Sense ocupació 
anterior 5% Agricultura 2%

Indústria 19%

Construcció 17%
Serveis 57%

Sense ocupació 
anterior 6% Agricultura 1%

Indústria 17%

Construcció 15%
Serveis 61%

Sense ocupació 
anterior 5% Agricultura 2%

Indústria 16%

Construcció 17%
Serveis 60%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

L’augment de l’atur respecte el tercer trimestre d’un any abans s’ha fet palès en tots els sectors llevat de 

l’industrial i el grup de persones que cerquen la primera ocupació. Pel que fa els augments, la desocupació en 

el sector primari ha incrementat en un 26,4% i augmentat en 118 persones, una dada certament preocupant 

per un sector que hauria d’esdevenir estratègic en una comarca turística com aquesta, ja sigui per explotar 

els seus productes de qualitat com per la preservació de la diversitat ecològica i paisatgística, entre d’altres. 

L’atur registrat en el sector serveis ha augmentat un 4,6% en els mateixos termes si bé, en volum suposa un 

total de 2.148 persones aturades més, una xifra substancial. L’altre sector en registrar un augment de l’atur 

ha estat la construcció amb 260 persones més a les llistes d’aturats i un increment relatiu del 4,6%. 

Sigui com sigui però, el sector dels serveis segueix sent aquell que concentra bona part de l’atur registrat al 

Maresme amb un total de 20.510 desocupats, el 57,22% del total. 
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Aquesta característica és comuna per la comarca, la província de Barcelona i el conjunt del territori català tot 

i que amb petites diferències; el pes de l’atur dels serveis al Maresme és menor del que té per la província i 

el conjunt de Catalunya cosa que es compensa amb un pes major en la indústria i la construcció a la comarca 

(vegeu gràfi c 6). 

La distribució comparada de l’atur entre el Maresme i la província de Barcelona deixa clar que el menor pes 

de l’atur dels serveis al Maresme (57%) –quatre punts percentuals inferior al pes de l’atur dels serveis a la 

província (61%)- es contraresta amb la indústria (19%) i la construcció (17%) en què el pes és superior al que 

tenen pel conjunt de la província en dos punts percentuals respectivament. La mateixa comparativa però entre 

el Maresme i el conjunt de Catalunya posa de manifest que el major pes de l’atur dels serveis a Catalunya 

(60%) en front del Maresme (57%) queda contrarestat per un menor pes de l’atur industrial pel conjunt del 

territori català (16%) en comparació amb el Maresme (19%).

En el gràfi c 6 hem volgut fer, a la vegada, una comparació de la distribució de l’atur sectorial a la comarca, a 

la província de Barcelona i al conjunt de Catalunya.

T.9 Mitjana d’aturats per Activitat Econòmica - 3r trimestre 2011

Activitat Econòmica Nombre 
Aturats %

Variació 
trimestral 

%

Variació 
anual %

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 565 1,58% -5,52% 26,40%

Indústries extractives 25 0,07% 4,17% 25,00%

Indústries manufactureres 6.526 18,21% -2,06% -5,41%

Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 81 0,23% 10,96% 102,50%

Aigua, sanejament i gestió de residus 208 0,58% -9,57% 15,56%

Construcció 5.972 16,66% -1,19% 4,55%

Comerç a l’engròs i al detall 5.340 14,90% -1,57% 5,91%

Transport i emmagatzematge 807 2,25% -4,61% 4,40%

Hostaleria 2.676 7,47% -7,12% 8,69%

Informació i comunicacions 519 1,45% 5,49% 9,03%

Activitats fi nanceres i d’assegurances 397 1,11% 3,66% 73,36%

Activitats immobiliàries 293 0,82% -0,68% -2,33%

Activitats professionals, científi ques i tècniques 1.676 4,68% -0,36% -2,56%

Activitats administratives i serveis auxiliars 3.653 10,19% -1,54% 11,82%

Administració pública, Defensa i SS obligatòria 990 2,76% 5,43% 62,83%

Educació 860 2,40% 27,98% 9,97%

Activitats sanitàries i de serveis socials 1.402 3,91% 0,57% 27,45%

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 550 1,53% 1,48% 5,16%

Altres serveis 1.187 3,31% 3,04% 23,01%

Activitats de les llars 155 0,43% 4,03% 38,39%

Organismes extraterritorials 6 0,02% 20,00% 200,00%

Sense ocupació anterior 1.955 5,45% -5,14% -1,01%

Total 35.842 100,00% -1,15% 6,56%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i 
Hermes de la Diputació de Barcelona. 
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La taula 9, d’aturats registrats per activitat econòmica, ens permet una mirada més al detall de la distribució 

i moviments dels aturats per seccions econòmiques. És així com veiem que el descens de l’atur en el sector 

industrial ha vingut determinat per la reducció en les indústries manufactureres (-2,06%) i en l’aigua, 

el sanejament i la gestió de residus (-9,57%). En el cas dels serveis les activitats amb descensos més 

pronunciats respecte el trimestre anterior són l’hostaleria (-7,12%) i el transport i emmagatzematge (-4,61%), 

probablement per la infl uència, encara, del pic d’activitat en les activitats turístiques i afi ns. 

L’augment de l’atur experimentat en termes interanuals ha estat molt generalitzat de manera que només tres 

seccions d’activitat –indústries manufactureres, activitats immobiliàries i activitats professionals, científi ques 

i tècniques- i el grup dels SOA han registrat descensos.

Quant a la distribució per seccions, un trimestre més les indústries manufactureres presenten la bossa amb 

un volum més important de desocupats amb un total de 6.526 que representa el 18,21% de l’atur total de 

la comarca. Per darrera se situen la construcció amb 5.972 aturats i el 16,66% del total, el comerç (5.340; 

14,90%), les activitats administratives i serveis auxiliars (3.653; 10,19%) i l’hostaleria (2.676; 7,47%).  

Perfi l  aproximat de la persona aturada

Tot plegat doncs ens perfi la les característiques de la persona aturada aquest trimestre a la comarca del 

Maresme que han estat les d’una dona d’entre 35 i 39 anys, la qual acredita un nivell formatiu d’estudis 

generals- estudis secundaris i que prèviament ha desenvolupat la seva tasca laboral en el sector dels serveis 

amb una categoria professional d’ocupacions elementals. 

T.10 Perfi l trimestral de la persona aturada - 3r trimestre 2011

Variable Perfi l %

Sexe dona 50,3%

Edat 35-39 anys 14,1%

Nivell acadèmic educació general-estudis secundaris 62,7%

Grup professional ocupacions elementals 23,0%

Sector d’activitat serveis 57,2%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupmanet Local del Maresme
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ATUR REGISTRAT DE 
PERSONES ESTRANGERES
El descens de l’atur entre el col·lectiu estranger ha afavorit tots dos sexes si bé, a diferència 

de l’agregat comarcal, el descens de l’atur femení ha estat més intens que l’experimentat pel 

masculí. També el diferencia de l’agregat comarcal el fet que en aquest cas la indústria ha estat 

l’únic sector en què la desocupació ha augmentat i que la construcció és la secció econòmica 

amb més aturats.

Evolució i atur per sexes

Com hem vist pel conjunt de la comarca, en el cas concret del col·lectiu estranger l’atur registrat ha evolucionat 

favorablement respecte el trimestre anterior mentre que ho ha fet negativament, també, vers el mateix 

període d’un any abans.

El descens experimentat respecte el segon trimestre de l’any, del 2,8%, ha estat més intens que el registrat 

per l’agregat comarcal (-1,2%). A diferència però, el descens experimentat pel col·lectiu femení, que ha estat 

del 3,3%, ha estat major que el registrat pel masculí, del 2,6%, mentre que hem vist que pel conjunt de la 

comarca el descens de l’atur havia afavorit més els homes que les dones. 

G.7  Evolució trimestral de l’atur registrat d’estrangers al Maresme, 2006-2011

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

L’augment interanual de la desocupació entre la població estrangera ve determinat per l’augment experimentat 

en tots dos col·lectius.  Ara bé, en aquest cas l’increment relatiu ha estat més intens pel col·lectiu femení 

(14,21%) que pel masculí (10,01%) com ja hem vist, també, per l’agregat comarcal.
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Així, com acostuma a passar, el comportament de l’atur registrat de persones estrangeres ha tingut el mateix 

comportament que per l’agregat comarcal si bé les variacions, siguin positives o negatives, són més intenses 

que les registrades per l’agregat comarcal. 

T.11 Mitjana d’aturats estrangeres per sexe - 3r trimestre 2011

Sexe Nombre 
aturats

Variacions 

Trimestre anterior 3r trimestre 2010
Absoluts % Absoluts % 

Homes 3.911 -103 -2,6% 356 10,01%

Dones 2.283 -77 -3,3% 284 14,21%

Total 6.194 -180 -2,8% 639 11,50%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Atur d’estrangers per edat i edat i sexe

Tal i com hem vist per l’agregat comarcal, el descens de l’atur per grups d’edat en el cas del col·lectiu 

estranger també s’ha concentrat en les edats joves d’entre els 20 i els 44 anys amb l’única excepció del tram 

d’edat 16-19 anys, en que l’atur ha augmentat un 1,15% vers el trimestre anterior. 

En termes interanuals es torna a donar també un paral·lelisme entre les dades registrades pel conjunt de la 

comarca i les registrades pel col·lectiu estranger. L’augment de la desocupació en termes interanuals ha estat 

generalitzat si bé el grup d’edat 24-29 anys ha experimentat disminucions en el nombre d’aturats, com queda 

recollit en la taula 8. 

Quant a la distribució de la desocupació per edats, veiem que la major bossa d’aturats estrangers són persones 

amb edats compreses entre els 35 i els 39 anys, de manera que torna a coincidir amb les dades del conjunt 

de la comarca. En relació al sexe, en el cas dels homes el volum més important d’aturats el trobem en el tram 

d’edat 35-39 anys (813) i en el cas de les dones en el de 30-34 anys (413). En el cas dels homes aquest grup 

concentra el 20,79% del homes desocupats registrats mentre que en el cas de les dones la concentració és 

del 18,09%.  

T.12 Mitjana d’aturats estrangers per Grups d’Edat i Sexe  - 3r trimestre 2011

 Grups d’edat
Aturats Variació % 

trimestral
Variació % 

anualHomes Dones Total

16-19 64 24 88 1,15% 14,29%

20-24 184 154 338 -11,98% -3,15%

25-29 412 286 698 -7,43% -4,77%

30-34 724 413 1.137 -4,29% 6,96%

35-39 813 398 1.211 -3,27% 14,25%

40-44 619 330 949 -0,73% 13,65%

45-49 471 301 773 0,00% 20,97%

50-54 337 204 541 1,88% 22,68%

55-59 187 116 303 1,68% 25,73%

>=60 100 56 156 1,96% 35,65%

 Total 3.911 2.283 6.194 -2,82% 11,50%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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El gràfi c 8, de distribució de l’atur registrat per edat i sexe, ens permet veure com els homes de nacionalitat 

estrangera presenten més efectius aturats en tots els grups d’edat a diferència del que hem vist pel conjunt 

de la comarca en què els homes són més presents en les llistes d’atur en edats joves per l’allargament del 

període d’estudis de les dones, cosa que es capgira en les edats adultes. 

Com ja hem apuntat en informes anteriors, el fet que les dones estrangeres estiguin menys representades 

en tots els grups d’edat es deu al fet que aquestes tenen menys presència en el mercat de treball, n’hi ha 

menys d’actives, per la qual cosa el nombre potencial de dones estrangeres aturades és molt menor al volum 

d’homes. Per tant, sí que és cert que el volum total de dones estrangeres aturades és menor que els dels 

homes però, en cap cas, no podem parlar que aquestes tinguin un atur menor que el dels homes. És a dir, si 

poguéssim obtenir la taxa d’atur per aquests col·lectius la de les dones seria superior, amb tota probabilitat, 

a la dels homes si es mantingués la pauta de l’agregat comarcal.

G8 Aturats estrangers per grups d’edat i sexe - 3r trimestre 2011

 Homes     Dones

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Atur d’estrangers per grups professionals

Enguany, l’entrada en vigor de la Nova Classifi cació Nacional d’Ocupacions 2011 (CNO-2011) ha suposat un 

trencament de les sèries temporals per la qual cosa només podem oferir informació sobre la distribució de 

l’atur per ocupacions/grups professionals.

Quan parlem de grups professionals cal tenir present que fa referència, majoritàriament, a les preferències 

d’ocupació que expressen les persones interessades. Per tant, moltes vegades i, especialment, en el cas de les 

persones d’origen i/o nacionalitat estrangera, la demanda d’ocupació la dirigeixen cap a branques d’activitat 

en què l’accés a la feina la saben més probable en lloc de dirigir-la, en realitat, cap a les branques de les quals 

en tenen coneixements, competències, etc...13

Les ocupacions elementals són, una vegada més, aquell grup professional que aplega un major nombre 

de persones estrangeres aturades amb un total de 3.178, el 51,31% del total (vegeu taula 13). En segon 

lloc trobem el grup dels artesans i treballadors de les indústries i de la construcció que amb 1.129 aturats 

13 Vegeu CETESC (2008), Immigració i mercat de treball a Catalunya. Col·lecció Estudis i Informes núm. 17.
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concentren un 18,23% de la desocupació registrada. I en tercer lloc se situa el grup dels treballadors de la 

restauració, serveis personals i venedor amb un total de 792 aturats, el 12,79% de les persones estrangeres 

ocupades.

T.13 Mitjana d’aturats estrangers per Grups Professionals - 3r trimestre 2011

 Grups professionals Nombre 
Aturats 

Variacions 
Trimestre anterior 3r trimestre 2010
Absoluts % Absoluts % 

Directors i gerents 38 nd nd nd nd

Professionals científi cs i intel·lectuals 150 nd nd nd nd

Tècnics i professionals de suport 194 nd nd nd nd

Empleats d'ofi cina comptables i administratius 244 nd nd nd nd

Treballadors restauració, personals i venedors 792 nd nd nd nd

Treb. De les activitats agrícoles, ramaderes i 
pesqueres 191 nd nd nd nd

Artesans, treballadors de les indústries i 
construcció 1.129 nd nd nd nd

Operadors instal·lacions i maquinària, i 
muntadors 278 nd nd nd nd

Ocupacions elementals 3.178 nd nd nd nd

Ocupacions militars 0 nd nd nd nd

 TOTAL 6.194 -180 -2,8% 639 11,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
*Aquest any es produeix un trencament de la sèrie pel canvi de la classifi cació d’ocupacions per la qual cosa les dades 
d’aquest any no són directament comparables amb les dels anys anteriors.

Atur d’estrangers per nivell formatiu acreditat

En relació al nivell formatiu es repeteix una vegada més la característica que ja hem vist pel conjunt de 

l’agregat comarcal en què el nivell formatiu acreditat per les persones en situació de desocupació és força 

baix. De tota manera cal remarcar les diferències existents entre l’agregat comarcal i el col·lectiu de persones 

estrangeres ja que en aquest cas el volum de persones que acrediten un nivell formatiu d’estudis secundaris 

és menor del que vèiem a escala comarcal però, en canvi, el pes dels aturats que acrediten estudis primaris 

o no n’acrediten és major.

T.14 Mitjana d’aturats estrangers per nivell formatiu acreditat - 3r trimestre 2011

Nivell d’estudis Nombre 
Aturats 

Variacions 
Trimestre anterior 3r trimestre 2010

Absoluts % Absoluts % 

Sense estudis 632 23 3,8% 137 27,7%

Estudis primaris incomplets 1.348 -38 -2,7% 167 14,1%

Estudis primaris complets 525 -1 -0,2% 80 18,0%

Programes de formació professional 88 -1 -1,1% 27 44,3%

Educació general 3.387 -156 -4,4% 249 7,9%

Tècnics-professionals superiors 62 3 5,1% 6 10,7%

Universitaris primer cicle 51 -6 -10,5% -3 -5,6%

Universitaris segon i tercer cicle 99 -5 -4,8% -25 -20,2%

Altres estudis post-secundaris 2 0 0,0% 0 0,0%

Total 6.194 -180 -2,8% 639 11,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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Les persones de nacionalitat estrangera desocupades i que acrediten un nivell formatiu d’estudis secundaris 

representen el 54,68% del total d’estrangers aturats quan a escala comarcal hem vist que aquest grup de 

persones representaven el 70,96% del total d’aturats. Per contra però, trobem que les persones estrangeres 

aturades que acrediten un nivell formatiu d’estudis primaris o que no n’acrediten suposen el 40,44% dels 

aturats estrangers mentre que a escala comarcal el gruix d’aturats en aquest grup suposava el 15,50%. En el 

cas de les persones amb nivell d’estudis post-secundaris suposen el 3,45% sobre el total d’estrangers davant 

del 13,55% que representen per l’agregat comarcal.

Quant a les variacions trimestrals, recollides a la taula 14, el descens de l’atur s’ha refl ectit en la pràctica 

totalitat de grups d’acreditació formativa amb excepció del grup dels sense estudis i en el dels tècnics-

professionals superiors que han experimentat increments relatius del 3,8% i del 5,1%, respectivament.

Pel que fa a l’evolució interanual, aquesta també ha estat força generalitzada i amb increments substancials, 

com l’experimentat pel grups de persones que no acrediten estudis (27,7%). De tota manera també hi ha 

hagut descensos, aquells registrats entre els que acrediten estudis universitaris, tant de primer (-5,6%) com 

de segon i tercer cicle (-20,2%). 

Atur d’estrangers per sectors i activitats econòmiques

La informació recollida a la taula 15 indica que el descens de l’atur vers el segon trimestre de l’any ha incidit 

en tots els sectors d’activitat llevat del sector industrial, en el qual s’ha registrat un lleu increment del 0,2%. 

D’entre els descensos, el més intens en termes relatius ha estat l’experimentat en el sector primari (-6%) 

mentre que en nombres absoluts ha estat el registrat en el sector dels serveis (-116).

L’augment interanual de la desocupació ha repercutit en tots els sectors llevat, un cop més, de l’industrial que, 

en aquest cas, ha vist disminuir el nombre d’aturats vers un any abans (-2,3%). L’augment més intens l’ha 

experimentat el sector primari, amb un 32,6% en termes relatius, mentre que en termes absoluts ha estat el 

sector dels serveis (334).

T.15 Mitjana d’aturats estrangers per sectors econòmics - 3r trimestre 2011

Sectors Nombre 
aturats

Variacions 

Trimestre anterior 3r trimestre 2010
Absoluts % Absoluts % 

Agricultura 374 -24 -6,0% 92 32,6%

Indústria 548 1 0,2% -13 -2,3%

Construcció 1.764 -7 -0,4% 133 8,2%

Serveis 2.741 -116 -4,1% 334 13,9%

Sense ocupació anterior 768 -33 -4,1% 95 14,1%

Total 6.194 -180 -2,8% 639 11,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i 
Hermes de la Diputació de Barcelona.

Un cop més hem volgut fer una comparativa de la distribució de l’atur registrat per sectors entre el Maresme, 

la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya per veure si existeixen o no diferències.

D’entrada, la característica comuna en el tres àmbits de referència és que el sector serveis és aquell que més 

concentració de desocupats té, tal i com també hem vist per l’agregat comarcal. Bo i això, el pes divergeix 

per cada territori.
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G.9 Distribució sectorial de la desocupació - 3r trimestre 2011

Maresme Província de Barcelona Catalunya

Sense ocupació 
anterior 12%

Agricultura 6%

Indústria 9%

Construcció 29%Serveis 44%

Sense ocupació 
anterior 10%

Agricultura 3%

Construcció 27%
Serveis 51%

Indústria 9%

Sense ocupació 
anterior 11%

Agricultura 5%

Indústria 9%

Construcció 27%Serveis 48%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Així, la comparativa Maresme- província de Barcelona posa de manifest que la concentració d’aturats en els 

serveis és menor al Maresme (44%) que a la província (51%). Un major pes d’aturats al Maresme en el sector 

primari, en la construcció i en el grup de persones que cerquen la primera ocupació fa de contrapès al major 

pes d’aturats en els serveis a la província i el menor en el sector primari, construcció i SOA. 

Seguint amb l’anàlisi estrictament comarcal, la taula 16 fa un zoom a la distribució de l’atur registrat per 

seccions d’activitat, cosa que ens permet relativitzar la informació recollida per grans sectors i a la vegada 

veure les diferències existents entre els col·lectiu estranger i l’agregat comarcal.

En primer lloc, veiem que bo i que el sector serveis aplegui el major nombre d’aturats no és una secció 

d’activitat dels serveis aquella que concentra un volum més important sinó que ho és la construcció amb un 

total de 1.764 aturats, el 28,48% del total. Com hem vist amb anterioritat, això també es dóna pel conjunt de 

l’agregat comarcal si bé, és una secció de la indústria, concretament les indústries manufactureres, aquella 

que té un nombre més elevat d’aturats registrats. En segon lloc, constatem que les cinc activitats que més 

treballadors desocupats concentren es repeteixen respecte de les identifi cades pel conjunt de la comarca si 

bé, la posició d’acord amb el nombre d’aturats divergeix. Així, en el cas del col·lectiu estranger el primer lloc 

l’ocupa la construcció, amb 1.764 aturats, el 28,48%, seguit per l’hostaleria (648; 10,46%), les activitats 

administratives i serveis auxiliars (581; 9,38%), el comerç (510; 8,23%) i les indústries manufactureres 

(501; 8,09%). Recordem que per l’agregat comarcal la distribució era la següent: indústries manufactureres, 

construcció, comerç, activitats administratives i serveis auxiliars i hostaleria. Considerem que aquesta 

diferència ve determinada per la presència preferent de la mà d’obra estrangera per unes activitats i no per 

unes altres14. 

Quant a les variacions experimentades vers el segon trimestre de l’any podem observar com l’augment de 

l’atur en el sector industrial ve determinat per l’increment de la desocupació en les indústries manufactureres 

(vegeu taula 16) i que els descensos més signifi catius en el sector dels serveis han tingut lloc en el comerç i 

l’hostaleria.

14 Vegeu CETESC (2008) Immigració i mercat de treball a Catalunya. Col·lecció Estudis i informes núm.17. 
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L’evolució interanual, recollida també a la taula 16, indica que l’augment de l’atur ha estat molt generalitzat 

i que només ha disminuït l’atur en cinc seccions; els organismes extraterritorials, les activitats fi nanceres i 

d’assegurances, les activitats immobiliàries, transport i emmagatzematge i indústries manufactureres.
 

T.16 Mitjana d’aturats estrangers per Activitat Econòmica - 3r trimestre 2011

Activitat Econòmica Nombre 
Aturats % Variació 

mensual
Variació 

anual

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 374 6,04% -6,03% 32,62%

Indústries extractives 2 0,03% 0,00% 0,00%

Indústries manufactureres 501 8,09% 1,01% -2,72%

Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3 0,05% -25,00% 50,00%

Aigua, sanejament i gestió de residus 42 0,68% -6,67% 0,00%

Construcció 1.764 28,48% -0,40% 8,15%

Comerç a l’engròs i al detall 510 8,23% -7,27% 5,37%

Transport i emmagatzematge 90 1,45% 4,65% -5,26%

Hostaleria 648 10,46% -7,03% 12,31%

Informació i comunicacions 47 0,76% 4,44% 4,44%

Activitats fi nanceres i d’assegurances 7 0,11% -22,22% -41,67%

Activitats immobiliàries 21 0,34% -16,00% -8,70%

Activitats professionals, científi ques i tècniques 160 2,58% -11,11% 5,96%

Activitats administratives i serveis auxiliars 581 9,38% 0,35% 9,01%

Administració pública, Defensa i SS obligatòria 98 1,58% 1,03% 108,51%

Educació 67 1,08% 1,52% 1,52%

Activitats sanitàries i de serveis socials 161 2,60% -8,00% 21,05%

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 60 0,97% -14,29% 3,45%

Altres serveis 203 3,28% 5,18% 51,49%

Activitats de les llars 88 1,42% 2,33% 76,00%

Organismes extraterritorials 0 0,00% nd -100,00%

Sense ocupació anterior 768 12,40% -4,12% 14,12%

Total 6.194 100,00% -2,82% 11,50%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Hermes 
de la Diputació de Barcelona. 

Perfi l de la persona aturada de nacionalitat estrangera

La informació de què disposem doncs, indica que, de forma aproximada, el perfi l de la persona estrangera 

aturada aquest tercer trimestre de l’any a la comarca del Maresme respon als trets d’un home d’entre 35 i 

39 anys, el qual acredita un nivell formatiu d’educació general- educació secundària i que ha estat ocupat, 

prèviament, en el sector dels serveis amb una categoria professional d’ocupacions elementals.

T.17 Perfi l trimestral de la persona aturada de nacionalitat estrangera -3r trimestre 2011

Variable Perfi l %

Sexe home 63,1%

Edat 35-39 anys 19,6%

Nivell acadèmic Educació general-estudis secundaris 54,7%

Grup professional Ocupacions elementals 51,3%

Sector d’activitat Serveis 44,3%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupmanet Local del Maresme
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CONTRACTACIÓ LABORAL
Nou creixement intertrimestral de la contractació fonamentat en els contractes temporals i 

davallada de la contractació indefi nida. El seu impacte ha estat sobre el col·lectiu femení que 

ha vist augmentar tant els contractes temporals com els indefi nits en detriment del col·lectiu 

masculí que ha experimentat reduccions en tots dos tipus de contractes. Una vegada més el 

sector serveis s’erigeix com a protagonista de la contractació en tant que és el sector que més 

contractes formalitza i l’únic que els ha augmentat vers el trimestre anterior. 

Evolució

Un trimestre més, i seguint la tendència del segon trimestre de l’any, el comportament de la contractació 

laboral ha estat positiva al Maresme en tant que ha experimentat un creixement de la contractació temporal, 

tot i que ha estat lleu, del 0,79%. Respecte un any abans l’evolució no ha estat tant positiva ja que la 

contractació laboral ha patit una contracció del 2,89%.

G.10 Evolució trimestral de la contractació. 2006-2011

 Homes     Dones     Total

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

T.18 Tipus de contractació total per sexe - 3r trimestre 2011

Sexe Temporal Indefi nit % temporal % indefi nit Total

Homes 10.318 1.146 52,7% 48,3% 11.464

Dones 9.251 1.228 47,3% 51,7% 10.479

Total 19.569 2.374 100,0% 100,0% 21.943

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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G.11 Tipus de contractació - 3r trimestre 2011

Temporal 89%

Indefi nit 11%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Una vegada més el creixement de la contractació s’ha fonamentat en la contractació de tipus temporal, tipus 

de contractació que creix un 2,20% vers el segon trimestre de l’any mentre que la contractació indefi nida 

recula un 9,53%. Així, és lògic que l’índex de temporalitat contractual es mantingui elevat, en el 89,18%.  

Contractació per sexe i edat

El creixement de la contractació laboral registrada vers el trimestre passat ha tingut una incidència diferent 

per sexes.

Respecte el trimestre passat, la contractació ha disminuït pel col·lectiu masculí mentre que ha augmentat pel 

femení. En el cas dels homes el descens ha estat del 5,62%, és a dir, han formalitzat 682 contractes menys 

que el segon trimestre de l’any. L’augment experimentat pel col·lectiu femení ha estat del 8,86% i ha estat el 

resultat de la formalització de 853 contractes més que el trimestre anterior. En el cas dels homes el descens 

s’ha esdevingut tant per la reducció de la contractació temporal (-3,46%) com de la indefi nida (-21,40%). I 

en l’augment del col·lectiu femení han estat protagonistes tots dos tipus de contractació; la temporal que ha 

augmentat un 9,35% i la indefi nida que ho ha fet en un 5,32%.

T.19 Tipus de contractació i pes de la contractació temporal per grups d’edat i sexe, 
3r trimestre 2011

 Edat
Homes Dones

Total
Pes 

contractació 
temporal

Variació 
trimestral 

Variació 
anualIndefi nits Temporals Indefi nits Temporals

16-19 48 725 51 762 1.586 93,8% 31,7% -18,83%

20-24 168 2.092 189 2.127 4.576 92,2% 14,9% 0,77%

25-29 214 1.832 241 1.458 3.745 87,9% -0,5% 2,21%

30-34 192 1.674 223 1.198 3.287 87,4% -10,0% -4,28%

35-39 190 1.372 178 1.112 2.852 87,1% 0,2% 3,82%

40-44 122 1.036 145 909 2.212 87,9% -7,1% -2,47%

45-49 91 684 100 798 1.673 88,6% -2,8% -7,31%

50-54 66 469 56 550 1.141 89,3% -10,9% -12,16%

55-59 39 289 33 244 605 88,1% -4,7% -2,26%

60-64 13 131 10 76 230 90,0% -7,3% 0,00%

>=65 3 14 2 17 36 86,1% -35,7% 2,86%

Total 1.146 10.318 1.228 9.251 21.943 89,2% 0,8% -2,89%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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Com hem vist, en termes interanuals la contractació ha davallat. En aquest cas el descens s’ha concentrat 

en ambdós sexes. El col·lectiu masculí ha patit una reducció del 3,60% mentre que el femení ha registrat un 

descens lleugerament més lleu, del 2,10%. Quant al tipus de contractació, en el cas dels homes el descens ha 

estat d’ambdós tipus de contractació, la temporal que ha disminuït un 2,95% i la indefi nida que ho ha fet un 

9,05%. En el cas de les dones el descens s’ha concentrat en la contractació temporal (-2,49%) mentre que la 

indefi nida ha augmentat en un 0,90%. 

El gràfi c 12 indica clarament que formalitzen més contractes les persones joves i menys les d’edats més 

avançades, llevat del grup més jove, aquell que aplega les persones d’entre 16 i 19 anys, entenem que pel 

fet que són edats en què la gran majoria de jovent està encara en etapa educativa. És a dir, el nombre de 

contractes formalitzats va de més a menys d’acord amb l’edat. De fet, en termes generals, es dóna la mateixa 

premissa en l’índex de temporalitat contractual; els índexs més elevats els trobem en les edats més joves i a 

la inversa, com recollim a la taula 19.

G12. Contractes per grups d’edat- 3r trimestre 2011

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Contractació segons durada i modalitat

Com hem vist anteriorment, el creixement de la contractació s’ha fonamentat en els contractes temporals. La 

taula 20 ens permet veure quin tipus de contracte temporal més ha augmentat vers els períodes anterior. Així, 

veiem que els contractes temporals amb les durades més curtes són els que han experimentat els augments 

més signifi catius; un 20,7% aquells amb durades màximes d’un mes (1.148 contractes més que el trimestre 

passat) i un 38,7% aquells amb durada d’entre un i tres mesos (1.150 contractes més).

Observem que el descens interanual de la contractació ha estat força generalitzat i només ha augmentat el 

nombre de contractes amb durada d’entre sis i dotze mesos (7,2%) i amb durada indeterminada (4,6%). 

  

En defi nitiva, el tipus de contracte més utilitzat aquest trimestre al Maresme ha estat aquell amb una durada 

màxima d’un mes que amb 6.683 contractes ha representat el 30,5% del total de la nova contractació 

formalitzada al Maresme el tercer trimestre d’enguany. En segon lloc han estat els contractes de durada 

indeterminada amb un total de 5.607 contractacions, el 25,6% del total.
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T.20 Contractes segons durada - 3r trimestre 2011

Durada del contracte Nombre 
Contractes %

Variacions 

Trimestre anterior 3r trimestre 2010
Absoluts % Absoluts % 

Fins a 1 mes 6.683 30,5% 1.148 20,7% -317 -4,5%

D'1 a 3 mesos 4.121 18,8% 1.150 38,7% -235 -5,4%

De 3 a 6 mesos 2.265 10,3% -1.818 -44,5% -253 -10,0%

De 6 a 12 mesos 758 3,5% 74 10,8% 51 7,2%

Més de 12 mesos 135 0,6% -18 -11,8% -43 -24,2%

Durada indeterminada 5.607 25,6% -115 -2,0% 247 4,6%

Indefi nits 2.374 10,8% -250 -9,5% -103 -4,2%

Total 21.943 100,0% 171 0,8% -653 -2,9%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

G.13 Contractes segons durada - 3r trimestre 2011

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament local del Maresme

T.21 Contractes per modalitat - 3r trimestre 2011

 Modalitat de Contracte Nombre 
Contractes 

Variacions 

Trimestre anterior 2n trimestre 2010
Absoluts % Absoluts % 

10 Ordinari temps indefi nit 1.258 -81 -6,0% -15 -1,2%

11 Foment de la contractació indefi nida 173 -55 -24,1% -78 -31,1%

12 Indefi nit minusvàlids 10 -10 -50,0% 1 11,1%

40 Convertits en indefi nits 933 -104 -10,0% -11 -1,2%

50 Obra o servei 6.411 -124 -1,9% 3 0,0%

51 Eventuals circumstàncies producció 10.322 87 0,9% -547 -5,0%

52 Interinitat 2.551 521 25,7% -100 -3,8%

53 Temporals bonifi cats minusvàlids 9 -8 -47,1% -5 -35,7%

54 Inserció 0 0 nd 0 nd

55 Relleu 21 5 31,3% -14 -40,0%

56 Jubilació parcial 29 1 3,6% -8 -21,6%

57 Substitució jubilació 64 anys 1 -3 -75,0% 0 0,0%

58 Pràctiques 68 46 209,1% 21 44,7%

59 Formació 41 -132 -76,3% 24 141,2%

60 Altres 116 28 31,8% 76 190,0%

 Total indefi nitits 2.374 -250 -9,5% -103 -4,2%

 Total temporals 19.569 421 2,2% -550 -2,7%

 Total contractes 21.943 171 0,8% -653 -2,9%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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Quant a les modalitats contractuals, en el cas de les indefi nides totes han disminuït respecte el segon trimestre 

de l’any, tal i com recollim a la taula 21.  En el cas de les temporals s’han donat tots els casos si bé la variació 

més signifi cativa s’ha donat en la modalitat dels contractes d’interinitat els quals han registrat un creixement 

del 25,7% vers el trimestre passat, la qual cosa ha suposat un augment absolut de 521 contractes, cosa que 

va relacionada, amb alta probabilitat, amb l’inici del curs escolar. Respecte el mateix període de l’any anterior 

destaca el descens dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció els quals han disminuït en 

547, en un 5% en termes relatius. Un trimestre més bona part de la nova contractació formalitzada a la 

comarca ha estat sota un contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció; s’han comptabilitzat 

un total de 10.322 nous contractes d’aquesta modalitat, la qual cosa representa el 47,04% de la contractació 

total formalitzada.

Contractació per sectors i activitats econòmiques

Aquest tercer trimestre de l’any la contractació només ha augmentat en el sector dels serveis, tal i com 

hem recollit en la taula 22, i ho ha fet en un 5,03%. La resta de sectors han registrat descensos importants; 

d’un 47,52% en el cas del sector primari, un 15,47% en el cas de la construcció i un 10,97% en el cas de la 

indústria.

L’evolució interanual ha estat encara més negativa en tant que el nombre de contractes ha disminuït en tots 

els sectors d’activitat. El descens més intens s’ha donat en la construcció amb una disminució relativa del 

21,40%, seguit pel registrat en el sector primari (-11,86%), la indústria (-6,48%) i, fi nalment, el del sector 

dels serveis (-0,37%).

Quant a la distribució de la contractació no és cap novetat veure de forma destacada el sector serveis com el 

sector amb més contractes nous formalitzats. Aquest sector ha formalitzat 18.641 contractes nous, el 85% de 

tots els comunicats aquest trimestre al conjunt del Maresme. La construcció ocupa el segon lloc amb 1.656 

contractes, seguida per la indústria (1.371) i el sector primari (275).

Una mirada més al detall ens permet veure com les tres seccions econòmiques amb més contractes formalitzats 

formen part del gran sector dels serveis i són les activitats professionals, científi ques i tècniques amb 5.183 

contractes, el 23,62% del total, l’hostaleria, amb 3.960 contractes i el 18,05% del total i el comerç, amb 3.181 

contractes el 14,50%.  Quant a les variacions respecte el trimestre passat, els creixements més intensos i 

signifi catius s’han donat en l’educació i en les activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment les quals han 

experimentat uns increments relatius del 93,77% i del 33,41%, respectivament.

T.22 Contractació per sectors i tipus de contracte - 3r trimestre 2011

Sector Indefi nit Temporal Total Variació % 
trimestre anterior

Variació % 
any anterior

Agricultura 35 240 275 -47,52% -11,86%

Indústria 313 1.058 1.371 -10,97% -6,48%

Construcció 134 1.522 1.656 -15,47% -21,40%

Serveis 1.892 16.749 18.641 5,03% -0,37%

Total 2.374 19.569 21.943 0,79% -2,89%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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G.14 Contractació per sectors - 3r trimestre 2011

Agricultura 1%

Indústria 6%

Construcció 8%

Serveis 85%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

T.23 Contractació per activitat econòmica, 3T 2011

Activitat Econòmica Nombre 
Aturats % Variació 

trimestral %
Variació 
anual %

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 275 1,25% -47,52% -11,86%

Indústries extractives 2 0,01% nd 0,00%

Indústries manufactureres 1.205 5,49% -13,00% -4,44%

Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 23 0,10% nd 666,67%

Aigua, sanejament i gestió de residus 141 0,64% 19,49% -29,50%

Construcció 1.656 7,55% -15,47% -21,40%

Comerç a l’engròs i al detall 3.181 14,50% 1,86% 12,28%

Transport i emmagatzematge 488 2,22% 1,24% 2,09%

Hostaleria 3.960 18,05% -4,72% -1,44%

Informació i comunicacions 121 0,55% -56,47% 12,04%

Activitats fi nanceres i d’assegurances 286 1,30% 54,59% -25,52%

Activitats immobiliàries 63 0,29% 0,00% -36,36%

Activitats professionals, científi ques i tècniques 5.183 23,62% 6,41% 12,33%

Activitats administratives i serveis auxiliars 259 1,18% 10,68% 48,00%

Administració pública, Defensa i SS obligatòria 410 1,87% -43,91% -61,79%

Educació 1.151 5,25% 93,77% -10,43%

Activitats sanitàries i de serveis socials 1.976 9,01% 13,24% -1,94%

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 1.186 5,40% 33,41% 5,70%

Altres serveis 325 1,48% -4,97% -29,35%

Activitats de les llars 52 0,24% -7,14% 10,64%

Organismes extraterritorials 0 0,00% nd nd

Total 21.943 100,00% 0,79% -2,89%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Perfi l de persona contractada

En defi nitiva doncs, tot indica que la persona contractada aquest trimestre a la comarca del Maresme respon, 

de forma aproximada, a les característiques d’un home jove d’entre 20 i 24 anys, el qual ha estat contractat 

temporalment per alguna activitat del sector dels serveis amb una modalitat contractual eventual per 

circumstàncies de la producció.
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T.24 Perfi l trimestral de la persona contractada - 3r trimestre 2011

Variable Perfi l %

Sexe home 52,2%

Edat 20-24 anys 20,9%

Temporalitat Contracte temporal 89,2%

Modalitat contracte Eventual circumstàncies producció 47,0%

Sector econòmic Serveis 85,0%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupamanet Local del Maresme
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CONTRACTACIÓ LABORAL DE 
PERSONES ESTRANGERES
Reducció important de la contractació a persones estrangeres com és habitual aquest període 

de l’any. Convergeix amb l’agregat comarcal en el fet que l’índex de temporalitat contractual és 

elevat i que els contractes més utilitzats han estat aquells amb durades d’un mes i d’entre un i 

tres mesos.     

Evolució

La contractació laboral del col·lectiu estranger ha davallat de forma notable respecte el trimestre passat. 

El descens relatiu ha estat del 21,48% la qual cosa es correspon amb un total de 1.061 contractes laborals 

menys que el segon trimestre de l’any. En comparació amb el mateix període d’un any abans, la contractació 

també ha disminuït si bé, en aquest cas, el descens interanual, del 14,63%, ha estat menys intens que 

l’intertrimestral. De fet, si fem un cop d’ull a la sèrie històrica queda clar que la reducció de la contractació els 

tercers trimestres de l’any acostumen a ser habituals.

G.15 Evolució trimestral contractació població estragera, 2006-2011

Homes     Dones      Total

Font: elaboració pròpia Observatori Desenvolupament Local del Maresme

En el cas del col·lectiu estranger, tal i com hem vist per l’agregat comarcal, els contractes de caràcter temporal 

estan a l’ordre del dia. El 89% de la nova contractació és de caràcter temporal. Com vèiem, el nombre de 

contractes ha disminuït respecte el trimestre passat bo i això, ha davallat més la contractació indefi nida 

(-32,8%) que no pas la temporal (-19,84%). Respecte un any abans, els descensos d’ambdós tipus de 

contractació han estat més ajustats i en aquest cas ha disminuït més la indefi nida (-16,16%) que la temporal 

(-14,44%).
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Contractació de persones estrangeres per sexe i edat

En el cas del col·lectiu estranger el descens intertrimestrals de la contractació s’ha palesat en tots els grups 

d’edat sense excepció. En termes relatius la reducció més intensa s’ha registrat en el tram d’edat que aplega 

les persones d’entre 50 i 54 anys en què ha disminuït un 48,3%. El descens vers el mateix trimestre d’un any 

abans ha estat prou generalitzat si bé, amb dues excepcions; els grups d’edat 55-59 anys i el de 60-64 anys 

han experimentat un creixement contractual del 5,41% i 38,10%, respectivament. 

T.25 Tipus de contractació total per sexe - 3r trimestre 2011

 Sexe Indefi nit Temporal % indefi nit % temporal Total

 Homes 239 2.274 59,2% 67,9% 2.513

 Dones 181 1.185 40,8% 32,1% 1.366

 Total 420 3.459 100,0% 100,0% 3.879

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
   

G.16 Tipus de contractes dels estrangers - 3r trimestre 2011

Temporal 89%

Indefi nit 11%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

T.26 Tipus de contractació per grups d’edat i sexe, 3r trimestre 2011

 Edat
Homes Dones

Total
Pes 

contractació 
temporal

Variació 
trimestral

Variació 
anualIndefi nits Temporals Indefi nits Temporals

16-19 7 68 3 66 144 93,1% -3,4% -20,00%

20-24 36 255 25 163 479 87,3% -7,5% -8,06%

25-29 48 430 34 211 723 88,7% -20,5% -10,85%

30-34 56 526 51 240 873 87,7% -22,6% -15,73%

35-39 38 446 30 187 701 90,3% -22,2% -16,35%

40-44 33 263 16 143 455 89,2% -25,0% -16,36%

45-49 13 156 14 88 271 90,0% -24,7% -11,44%

50-54 4 71 4 44 123 93,5% -48,3% -39,41%

55-59 2 45 3 28 78 93,6% -17,9% 5,41%

60-64 2 12 1 14 29 89,7% -3,3% 38,10%

>=65 0 2 0 1 3 100,0% -40,0% -70,00%

Total 239 2.274 181 1.185 3.879 89,2% -21,5% -14,63%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Quant a la distribució de la contractació per grups d’edat, representada en el gràfi c 17 i recollida en la taula 

26, divergeix d’aquella vista per l’agregat comarcal. Si en aquell cas és el tram d’edat el que aplega un nombre 

més elevat de contractes, en el cas del col·lectiu estranger el grup d’edat de les persones d’entre 30 i 34 
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anys és el que ha formalitzat un nombre més elevat de contractes, un total de 873, el 22,51% del total de 

contractes formalitzats per persones de nacionalitat estrangera.

Així com per l’agregat comarcal vèiem com l’índex de temporalitat contractual era més elevat quan més baixa 

era l’edat, veiem que aquesta premissa no es compleix en el cas del col·lectiu estranger, com molt bé queda 

recollit a la taula 26.

G.17 Contractació per grups d’edat- 3r trimestre 2011

            

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Contractació a estrangers segons durada del contracte

Tot i que la contractació s’ha reduït vers el trimestre passat hi ha dos tipus de contracte que han augmentat 

vers el segon trimestre de l’any. Són els contractes amb una durada màxima d’un mes (1,2%) i els contractes 

amb durades d’entre un i tres mesos ( 17,6%). El descens més signifi catiu s’ha experimentat en els contractes 

que tenen durades entre 3 i 6 mesos (-55,7%). En termes interanuals, la reducció de la contractació també 

ha estat molt generalitzada i només aquells contractes amb durada entre els 6 i els 12 mesos han augmentat 

(8,5%).

El gràfi c 18, així com la taula 27, mostren que, una vegada més, els contractes més utilitzats per les empreses 

a l’hora de contractar personal són aquells amb durades indeterminades. Aquest tipus de contracte s’ha 

utilitzat en 1.194 casos aquest trimestre, la qual cosa suposa que el 30,8% dels contractes totals formalitzats 

per persones estrangeres. 

T.27 Contractació estrangera segons durada - 3r trimestre 2011

Durada del contracte Nombre 
Contractes %

Variacions 

Trimestre anterior 3r trimestre 2010
Absoluts % Absoluts % 

Fins a 1 mes 865 22,3% 10 1,2% -140 -13,9%

D'1 a 3 mesos 714 18,4% 107 17,6% -221 -23,6%

De 3 a 6 mesos 403 10,4% -506 -55,7% -90 -18,3%

De 6 a 12 mesos 243 6,3% -61 -20,1% 19 8,5%

Més de 12 mesos 40 1,0% -23 -36,5% -14 -25,9%

Durada indeterminada 1.194 30,8% -383 -24,3% -138 -10,4%

Indefi nits 420 10,8% -205 -32,8% -81 -16,2%

Total 3.879 100,0% -1.061 -21,5% -665 -14,6%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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G.18 Contractes segons durada - 3r trimestre 2011

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament local del Maresme

Contractació a estrangers per sectors i activitats econòmiques

Quant a la contractació per grans sectors d’activitat, la informació recollida a la taula 28 indica que el nombre 

de contractes ha disminuït en tots els sectors vers el trimestre passat i que, en termes interanuals, també ha 

succeït així.

El descens de la contractació ha estat molt notable en el sector primari en què la reducció ha estat del 47,57% 

en termes intertrimestrals. Prou importants han estat també les disminucions registrades pels altres tres 

sectors en tant que han estat del 28,94% en el cas de la construcció, del 17,38% en el cas de la indústria i 

del 16,62% pels serveis. En aquest cas l’evolució de la contractació per sector divergeix d’aquella vista per 

l’agregat comarcal ja que pel conjunt de la comarca el sector serveis ha augmentat el nombre de contractes 

respecte el segon trimestre de l’any. 

Respecte un any abans, com avançàvem, la reducció de la contractació ha estat protagonitzada també pels 

quatre grans sectors. En aquests termes el descens més intens l’ha experimentat la construcció (-29,57%), 

seguit per la indústria (-13,99%), els serveis (-10,71%) i el sector primari (-10%).

T.28 Contractació estrangera per sectors i tipus de contracte - 3r trimestre 2011

Sector Indefi nit Temporal Total Variació % 
trimestre anterior

Variació % 
any anterior

Agricultura 25 191 216 -47,57% -10,00%

Indústria 51 201 252 -17,38% -13,99%

Construcció 24 612 636 -28,94% -29,57%

Serveis 320 2.455 2.775 -16,62% -10,71%

Total 420 3.459 3.879 -21,48% -14,63%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

La distribució de la contractació per sectors ha estat, com és habitual, força desigual entre sectors. Una 

vegada més, com queda palès en el gràfi c 19, el sector serveis ha concentrat bona part dels nous contractes 

formalitzats, en concret, 2.775, el 72% del total.

La taula 29, de distribució de la contractació per activitats econòmiques, ens permet veure més al detall 

quines han estat les seccions econòmiques que més contractes han formalitzat al llarg del trimestre. Podem 

observar com l’hostaleria concentra un total de 1.025 contractes, més d’una quarta part del total, seguit pels 

720 (18,56%) de les activitats professionals, científi ques i tècniques i els 636 de la construcció (16,40%).
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G.19 Contractació per sectors d’activitat - 3r trimestre 2011

Agricultura 6%

Indústria 6%

Construcció 16%

Serveis 72%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

T.29 Contractació d’estrangers per activitat econòmica, 3T 2011

Activitat Econòmica Nombre 
Aturats %

Variació 
trimestral 

%

Variació 
anual %

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 216 5,57% -47,57% -10,00%

Indústries extractives 0 0,00% nd -100,00%

Indústries manufactureres 236 6,08% -19,18% -8,88%

Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0 0,00% nd #¡DIV/0!

Aigua, sanejament i gestió de residus 16 0,41% 60,00% -51,52%

Construcció 636 16,40% -28,94% -29,57%

Comerç a l'engròs i al detall 391 10,08% -19,71% -9,07%

Transport i emmagatzematge 50 1,29% -19,35% -16,67%

Hostaleria 1.025 26,42% -22,58% -3,94%

Informació i comunicacions 17 0,44% -45,16% 6,25%

Activitats fi nanceres i d'assegurances 19 0,49% 72,73% -42,42%

Activitats immobiliàries 13 0,34% -7,14% -43,48%

Activitats professionals, científi ques i tècniques 720 18,56% -12,20% -7,81%

Activitats administratives i serveis auxiliars 51 1,31% 27,50% 88,89%

Administració pública, Defensa i SS obligatòria 14 0,36% -65,00% -86,67%

Educació 86 2,22% 40,98% -9,47%

Activitats sanitàries i de serveis socials 210 5,41% -7,49% -21,05%

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 89 2,29% -28,23% 9,88%

Altres serveis 50 1,29% -3,85% -49,49%

Activitats de les llars 40 1,03% 14,29% 60,00%

Organismes extraterritorials 0 0,00% nd nd

Total 3.879 100,00% -21,48% -14,63%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Perfi l de la persona estrangera contractada

Per últim, a la taula 30 hem recollit el perfi l de la persona estrangera contractada aquest trimestre al Maresme 

que és el següent: home d’entre 30 i 34 anys, el qual ha estat contractat temporalment pel sector dels serveis. 

L’única diferència respecte el perfi l vist per l’agregat comarcal és l’edat que era entre els 20 i els 24 anys. 
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T.30 Perfi l trimestral de la persona estrangera contractada - 3r trimestre 2011

Variable Perfi l %

Sexe home 64,8%

Edat 30-34 anys 22,5%

Temporalitat Contracte temporal 89,2%

Sector econòmic Serveis 71,5%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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OCUPACIÓ I ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA
Com cada any, el tercer trimestre s’ha tancat amb un nou descens de l’ocupació assalariada i 

autònoma tant en termes intretrimestrals com interanuals. Destaca el creixement de l’ocupació 

assalariada en les activitats d’alt valor afegit fruit de l’increment de treballadors en activitats 

dels serveis basats en el coneixement.

RÈGIM GENERAL

Evolució

T.31 Evolució trimestral del nombre d’empreses i treballadors afi liats* 1T2006 - 3T 2011**

Període Comptes Cotització Treballadors afi liats Grandària mitjana del CC

1T 2006 13.556 91.343 6,7

2T 2006 14.066 96.195 6,83

3T 2006 13.885 95.791 6,89

4T 2006 13.631 92.787 6,80

1T 2007 13.793 96.353 6,98

2T 2007 14.189 99.509 7,01

3T 2007 13.928 97.862 7,03

4T 2007 13.718 94.444 6,88

1T 2008 13.694 95.450 6,97

2T 2008 13.743 96.350 7,01

3T 2008 13.367 94.138 7,04

4T 2008 12.808 87.967 6,86

1T 2009 12.427 86.162 6,93

2T 2009 12.547 87.891 7,00

3T 2009 12.172 85.744 7,04

4T 2009 11.811 82.423 6,98

1T 2010 11.821 82.699 6,99

2T 2010 12.158 85.530 7,03

3T 2010 11.884 84.658 7,12

4T 2010 11.624 81.915 7,05

1T 2011 11.592 84.509 7,29

2T 2011 11.939 86.940 7,28

3T 2011 11.753 85.572 7,28

*Treballadors afi liats al règim general de la Seguretat Social. **Data de referència últim dia de cada trimestre. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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Pel que fa l’activitat econòmica, mesurada aquí amb el nombre d’empreses15 i el nombre d’ocupats assalariats, 

després del creixement experimentat el trimestre passat, molt en relació amb la punta de feina de les 

activitats turístiques, aquest trimestre ha disminuït tant el nombre d’assalariats (-1,57%) com el de comptes 

de cotització (-1,56%). Potser més preocupant és el descens experimentat en termes interanuals ja que és 

un indicador de la conjuntura econòmica actual i no pas estacional, com és la variació entre trimestres. Les 

reduccions interanuals han estat de l’1,10% en el cas dels comptes de cotització i de l’1,08% en el cas dels 

assalariats.

D’aquesta manera doncs, un any més l’activitat econòmica de la comarca cau aquest tercer trimestre de l’any 

amb la diferència que any rere any, d’ençà de la crisi, el volum d’empreses i de treballadors assalariats és 

més baix.

G.20 Evolució nombre comptes de cotització i assalariats 2006-2011

Comptes Cotització     Treballadors afi liats

Font: elaboració pròpia Observatori Desenvolupament Local del Maresme

Estructura productiva

El pilar de l’estructura productiva de la comarca d’acord amb la seva grandària rau en la petita empresa. El 

72% de les empreses donades d’alta a la comarca són microempreses –empreses que ocupen un màxim de 5 

treballadors - i un altre 20,3% són empreses petites –empreses que ocupen entre 6 i 50 treballadors-. Així, les 

empreses d’aquesta tipologia suposen el 98,07% del teixit empresarial del Maresme i ocupen el 60,94% dels 

treballadors assalariats. L’empresa mitjana, aquella que ocupa entre 51 i 250 treballadors, suposa l’1,8% del 

teixit empresarial de la comarca i ocupa el 22,5% dels treballadors assalariats. Per la seva banda l’empresa 

gran, aquella que té ocupats més de 250 treballadors, només representa el 0,2% del teixit productiu al 

Maresme si bé ocupa el 16,5% dels treballadors assalariats.

Davant d’aquesta informació és evident que tot el teixit empresarial és important, amb independència de la 

seva grandària, si bé, queda palès que els fonaments de l’economia de la comarca és la petita empresa. 

15 En aquest document utilitzem com a sinònims empresa i compte de cotització, que és realment el que obtenim de l’Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social (INSS) si bé, cal tenir present que no vol dir el mateix en tant que una empresa pot 
tenir més d’un compte de cotització.
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T.32 Nombre d’empreses i de treballadors afi liats segons la grandària de l’empresa. 3T 2011*

Grandària del compte de 
cotització

Nombre 
comptes 
cotització

% comptes 
cotització

Nombre 
treballadors 

afi liats
% treballadors

Fins a 5 treballadors 9.140 77,77% 18.172 21,24%

De 6 a 50 treballadors 2.385 20,3% 33.977 39,7%

De 51 a 250 treballadors 209 1,8% 19.273 22,5%

251 i més treballadors 19 0,2% 14.150 16,5%

Total 11.753 100,0% 85.572 100,0%

*Data de referència últim dia de cada trimestre. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

 

G.21 Comptes de cotització i treballadors afi liats segons grandària del compte de cotització 3T2011

Comptes de cotització segons la seva grandària Treballadors afi liats segons grandària compte cotització

Fins a 5
treballadors

De 6 a 50
treballadors

De 51 a 250
treballadors

251 i més 
treballadors

0,00%

72,05%

144,10%

Fins a 5
treballadors

De 6 a 50
treballadors

De 51 a 250
treballadors

251 i més 
treballadors

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Respecte el trimestre passat, ha augmentat el nombre d’empreses mitjanes (0,97%) així com el nombre 

d’assalariats en aquest tipus d’empreses (3,22%). En la resta de tipus ha disminuït tant el nombre d’empreses 

com de treballadors assalariats. La comparativa amb un any abans indica creixement en el nombre d’empreses 

mitjanes (1,46%) i reducció en la resta mentre que en el cas dels treballadors assalariats ha augmentat el seu 

nombre en les empreses mitjanes (0,62%) i en les empreses grans (11,22%).

Quant a l’estructura per sectors del teixit empresarial, recollida a la taula 33 i representada gràfi cament en 

el gràfi c 22, queda manifest que el sector serveis té un pes important a la comarca; el 76% de les empreses 

donades d’alta a la comarca desenvolupen com a activitat bàsica una relacionada amb el sector dels serveis. 

A la vegada, és el sector que més treballadors assalariats ocupa, també tres quarts de l’ocupació assalariada 

comptabilitzada a la comarca. 

Quant a les variacions respecte el trimestre passat, la disminució del nombre d’empreses s’ha refl ectit en 

tots els sectors d’activitat. El descens més intens ha estat l’experimentat pel sector primari que ha estat de 

l’11,90%, seguit pel de les empreses de la construcció que han disminuït un 4,26%, un 1,94% en la indústria 

i un 1,03% en el cas dels serveis. Quant a l’ocupació, el nombre d’assalariats en cada sector és menor que el 

trimestre passat. Els treballadors en la construcció han disminuït un 7,39%, un 6,74% en el sector primari, 

un 2,79% en la indústria i un 0,75% en el sector dels serveis.
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T.33 Nombre de centres de cotització i de treballadors afi liats segons el sector d’activitat econòmica de 
l’empresa. 3T 2011* 

Sectors Nombre comptes cotització Nombre treballadors afi liats

Agricultura 37 166

Indústria 1.520 15.073

Construcció 1.302 5.427

Serveis 8.894 64.906

Total 11.753 85.572

*Data de referència últim dia de cada trimestre. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

G.22 Comptes de cotització i treballadors afi liats segons segons activitat del compte de cotització 3T2011

Comptes de cotització segons el sector 
d’activitat

Treballadors afi liats segons el sector d’activitat 
de l’empresa

Agricultura 0%

Indústria 13%

Construcció 11%

Serveis 76%

Agricultura 0%

Indústria 18%

Construcció 6%

Serveis 76%

Font: Elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Respecte el mateix trimestre d’un any abans, el nombre d’empreses ha davallat en tots els sectors llevat 

del sector serveis en què ha augmentat un lleu 0,34%. El descens més intens ha estat en el sector primari 

(-9,76%), seguit pel de la construcció (-8,44%) i el de la indústria (-2,38%). En relació a l’ocupació assalariada, 

el nombre de treballadors ha augmentat en el sector dels serveis (4,18%) i ha disminuït en la resta; un 

16,22% en la construcció, un 6,21% en el sector primari i un 4% en la indústria.

La informació que recollim a la taula 36, de distribució de l’ocupació i de les empreses per seccions d’activitat 

econòmica, indica que de les cinc seccions econòmiques amb més treballadors ocupats assalariats tres -la 

primera, la tercera i la quarta- són del sectors dels serveis; el comerç (17.191), les activitats sanitàries i 

serveis socials (13.828) i l’hostaleria (9.754). Les altres dues són les indústries manufactureres (14.555) 

i la construcció (5.427). Això coincideix pràcticament amb les cinc seccions econòmiques que tenen un 

nombre més elevat d’empreses que de major a menor nombre són el comerç (3.253), l’hostaleria (1.513), les 

indústries manufactureres (1.489), la construcció (1.302) i altres serveis (657).

Activitats d’alt valor afegit16

Pel que fa les activitats d’alt valor afegit, la informació recollida a la taula 34 indica que l’ocupació en aquest 

tipus d’activitat ha crescut, tant si ho comparem amb el trimestre passat com amb el mateix període d’un 

16 Activitats d’alt valor afegit:  les conformen aquelles activitats industrials basades en la tecnologia alta i mitjana-alta i els 
serveis basats en el coneixement. En aquest document només incloem les dades d’afi liats al règim general de la Seguretat 
Social. Consulteu les activitats que ho conformen a l’annex d’aquest document. 
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any abans. Així, vers el trimestre passat el creixement relatiu ha estat del 0,86% i encara més important, del 

10,61%, respecte el tercer trimestre d’un any abans. 

De fet, el creixement ha estat fruit de l’augment de l’ocupació en les activitats dels serveis basats en el 

coneixement (1,17%) ja que l’ocupació ha disminuït en les activitats industrials de tecnologia alta i de 

tecnologia alta i mitjana (-1%). Respecte un any abans l’augment de l’ocupació en les activitats d’alt valor 

afegit també ha estat liderat pel creixement dels serveis basats en el coneixement (12,97%) mentre que, 

un cop més, l’ocupació en les activitats industrials de tecnologia alta i/o mitjana-alta ha disminuït (-2,13%).

Aquest trimestre els treballadors ocupats assalariats en activitats d’alt valor afegit han estat un total de 

29.290 els quals representen el 34,23% del total d’assalariats de la comarca. El seu pes ha augmentat vers el 

trimestre passat en un 0,83 punts percentuals i també respecte el mateix període d’un any abans (2,95 p.p). 

La majoria d’aquests treballadors desenvolupen la seva tasca laboral en activitats dels serveis basats en el 

coneixement, un total de 25.238, el 86,17% del total de treballadors en activitats d’alt valor afegit. La resta, 

4.052, el 13,83%, estan ocupats en activitats industrials de tecnologia alta i/o mitjana-alta.

T.34. Afi liació en activitats d’alt valor afegit (RGSS). El Maresme, 3r trimestre 2011

Activitat 1T 11 4T 10 1T 10
var %
trimes-

tral

var % 
anual

Activitats industrials de tecnologia alta (a) 1.521 1.545 1.569 -1,55% -3,06%

Activitats industrials de tecnologia mitjana-alta (b) 2.531 2.548 2.571 -0,67% -1,56%

Indústria de tecnologia alta i mitjana-alta (c) 4.052 4.093 4.140 -1,00% -2,13%

Serveis de tecnologia alta o punta (d) 640 627 583 2,07% 9,78%

Serveis basats en el coneixement (e) (inclou d) 25.238 24.947 22.340 1,17% 12,97%

Total alt contingut tecnològic (c+d) 4.692 4.720 4.723 -0,59% -0,66%

Total Alt Valor Afegit (c+e) 29.290 29.040 26.480 0,86% 10,61%

Afi liacions total 85.572 86.940 84.658 -1,57% 2,70%

Pes alt contingut tecnològic sobre total afi liats 5,48% 5,43% 5,58% 0,05 pp -0,1 pp

Pes alt valor afegit sobre total afi liats 34,23% 33,40% 31,28% 0,83 pp 2,95 pp

Font: Observatori del Desenvolupament Local del Maresme a partir de l’aplicació INSS-SITDEL de l’Àrea de Promoció Econò-
mica i Ocupació de la DIputació de Barcelona. Dades cedides pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

RÈGIM AUTÒNOM

Evolució

G.23 Evolució de les afi liacions al règim especial d’autònoms (2006-2011)

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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Tal i com ha succeït per l’ocupació assalariada, l’ocupació de treballadors autònoms també ha disminuït aquest 

trimestre respecte de l’anterior. El descens relatiu ha estat del 0,7%, la qual cosa es correspon amb una 

reducció de 249 treballadors. En termes interanuals, la reducció ha estat de l’1,1%, una davallada de 382 

treballadors autònoms vers el mateix trimestre d’un any abans.

Ocupació autònoma per sectors

La informació recollida a la taula 35 ens permet observar quina ha estat l’evolució de l’ocupació autònoma per 

sectors. Així, la reducció de l’ocupació autònoma vers el trimestre anterior ha estat el resultat de la disminució 

del nombre de treballadors en tots els grans sector econòmics; la construcció registra el descens més intens 

(-2,3%), seguit per la indústria (-06%), el sector primari (-0,5%) i els serveis (-0,4%). Interanualment, la 

reducció de l’ocupació autònoma s’ha palesat en la construcció (-5,9%), el sector primari (-4,2%) i la indústria 

(-2,2%) mentre que el sector dels serveis ha experimentat un increment del 0,1%.

Pel que fa la distribució sectorial dels treballadors autònoms, el gràfi c 24 mostra clarament que, un trimestre 

més, el sector dels serveis és el que concentra un volum més important de treballadors autònoms. Aquest 

sector, amb 25.125 treballadors ocupats, aplega el 73% dels treballadors autònoms de la comarca. La 

construcció, amb 4.850, n’aplega un 14%, un 10% la indústria, amb 3.502 treballadors i, fi nalment, el 3% 

dels treballadors autònoms estan ocupats en el sector primari, un total de 805 treballadors.

Una ullada a la taula 36 ens permet veure quines han sigut les seccions econòmiques en què els treballadors 

autònoms han estat més presents. Aquest trimestre han estat les seccions del comerç (9.198), la construcció 

(4.850), les indústries manufactureres (3.467), l’hostaleria (3.144) i les activitats professionals i tècniques (2.528). 

T.35 Afi liats al règim especial de treballadors autònoms per sector d’activitat econòmica, 3T 2011*

 Sectors Treballadors 
autònoms

Variació interanual Variació interanual

Absoluts % Absoluts % 

Agricultura 805 -4 -0,5% -35 -4,2%

Indústria 3.502 -22 -0,6% -80 -2,2%

Construcció 4.850 -112 -2,3% -304 -5,9%

Serveis 25.125 -111 -0,4% 37 0,1%

No classifi cats 0 0 nd 0 nd

Total 34.282 -249 -0,7% -382 -1,1%

*Data de referència últim dia de cada trimestre. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

G.24 Autònoms per sector d’activitat, 3T 2011

Agricultura 3%

Indústria 10%

Construcció 14%

Serveis 73%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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T.36 Comptes de cotització, assalariats i autònoms per secció d’activitat econòmica. 3T 2011

Secció d’activitat 
econòmica

Comptes  
Cotització % Treballadors 

afi liats % Autònoms %

Agricultura, ramaderia i 
pesca 37 0,3% 166 0,2% 805 2,3%

Indústries  extractives 4 0,0% 37 0,0% 5 0,0%

Indústries manufactureres 1.489 12,7% 14.555 17,0% 3.467 10,1%

Energia elèctrica i gas 4 0,0% 118 0,1% 1 0,0%

Aigua, sanejament i gestió 
de residus 23 0,2% 363 0,4% 29 0,1%

Construcció 1.302 11,1% 5.427 6,3% 4.850 14,1%

Comerç a l’engròs i al 
detall 3.253 27,7% 17.191 20,1% 9.198 26,8%

Transport i 
emmagatzematge 415 3,5% 2.339 2,7% 1.895 5,5%

Hostaleria 1.513 12,9% 9.754 11,4% 3.144 9,2%

Informació i 
comunicacions 183 1,6% 824 1,0% 750 2,2%

Activitats fi nanceres i 
d’assegurances 105 0,9% 232 0,3% 598 1,7%

Activitats  immobiliàries 355 3,0% 657 0,8% 482 1,4%

Activitats professionals i 
tècniques 618 5,3% 2.688 3,1% 2.528 7,4%

Activitats administratives i 
auxiliars 483 4,1% 3.597 4,2% 1.649 4,8%

Adm. pública, Defensa i 
SS obligatòria 181 1,5% 5.281 6,2% 5 0,0%

Educació 333 2,8% 4.630 5,4% 628 1,8%

Activitats sanitàries i 
serveis socials 396 3,4% 13.828 16,2% 1.045 3,0%

Activitats artístiques i 
d’entreteniment 213 1,8% 1.482 1,7% 820 2,4%

Altres 
serveis 657 5,6% 2.167 2,5% 2.380 6,9%

Activitats  de les llars 189 1,6% 236 0,3% 3 0,0%

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

No classifi cats 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total
11.753 100,0% 85.572 100,0% 34.282 100,0%

*Data de referència últim dia de cada trimestre. Font: Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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EXPEDIENTS DE REGULACIÓ 
D’OCUPACIÓ
Es manté el ritme d’expedients de regulació autoritzats a la comarca i augmenta el nombre de 

persones afectades per algun tipus d’ERO, la qual cosa indica que la crisi és viva i s’acarnissa 

en la qualitat de l’ocupació

G.25 Evolució del nombre d’expedients de regulació d’ocupació i treballadors afectats, 2006-2011

Treballadors                                                                                                                                                   ERO

Treballadors afectats      Expedients de regulació

Font: Elaboració pròpia de l’Observtori de Desenvolupament Local del Maresme

Aquest tercer trimestre de l’any s’han computat un total de 25 expedients de regulació de l’ocupació a la 

comarca del Maresme. Aquesta xifra suposa un lleu descens respecte el trimestre passat en què se’n van 

produir 27. Així, n’hi ha hagut dos menys, la qual cosa suposa un descens relatiu del 7,41%.

Aquests 25 expedients de regulació han tingut una afectació directa sobre 1.097 treballadors, dels quals 593, 

el 54,06%, han estat homes i 504, el 45,94%, han estat dones. D’aquesta manera doncs, en comparació 

amb el segon trimestre de l’any el nombre de treballadors afectats directament per aquests expedients ha 

augmentat, i força, en tant que s’ha doblat el nombre de persones afectades; han augmentat en 592, la qual 

cosa suposa un increment relatiu del 117,23%. 

Quant al sexe de les persones treballadores afectades, com ja hem avançat, els expedients de regulació han 

tingut major incidència en el col·lectiu masculí que en el femení, com ja va succeir el trimestre anterior. De 
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tota manera, cal fer notar que l’augment de persones afectades s’ha donat en ambdós col·lectius i, de fet, 

amb molta més intensitat en el col·lectiu femení, el qual ha experimentat un increment relatiu del 278,95%, 

que no pas en el masculí, en què l’increment ha estat del 59,41%.  

Quant al tipus de mesura adoptada, en més de la meitat dels casos, en 13 concretament, s’ha optat per la 

suspensió17 de la relació laboral, mesura que ha afectat un total de 558 treballadors, el 50,87% del total. En 

uns altres 8 casos, el 32%, s’ha optat per la reducció18 de la jornada laboral, cosa que ha afectat 493 persones 

(44,94%) i en el 16% restant -4 casos- s’ha utilitzat la rescissió19 de contractes que ha afectat un total de 46 

treballadors.

La distribució sectorial dels expedients de regulació, recollida a la taula 39, indica que el sector serveis ha 

realitzat el 60% dels ERO comptabilitzats aquest trimestre a la comarca i que han afectat el 87,33% del total 

de les persones que han patit un expedient de regulació.

Tot plegat doncs, és un bon indicador del clima econòmic actual; el context de crisi en general, agreujat 

encara més per la manca de liquiditat de les empreses, segueix incidint de ple en l’economia de la comarca 

de manera que els empresaris es veuen obligats a prendre mesures dràstiques que afecten de ple l’ocupació 

i/o la qualitat d’aquesta.

T.37 Expedients de regulació d’ocupació i treballadors afectats per sexe, 3T 2011

Sexe Treballadors afectats Expedients regulació

Homes 593

25Dones 504

Total 1097

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

T.38 Expedients de regulació d’ocupació i treballadors afectats per tipus de mesura adoptada, 3T 2011  

Tipus de Mesura adoptada Expedients de regulació Treballadors afectats

Rescissió 4 46

Suspensió 13 558

Reducció 8 493

Total 25 1097

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
 
  

T.39 Expedients de regulació d’ocupació i treballadors afectats per sectors econòmics, 3T 2011

Sectors Expedients de regulació Treballadors afectats

Agricultura 0 0

Indústria 8 131

Construcció 2 8

Serveis 15 958

Total 25 1097

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

17 La suspensió de la relació laboral suposa la suspensió del contracte laboral per un període de temps determinat.   
18 La reducció de la jornada laboral suposa reduir entre un 10% i un 70% la jornada laboral establerta en el contracte.
19 La rescissió de contractes signifi ca l’extinció de contractes o acomiadament col·lectiu.
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SINISTRALITAT LABORAL
De nou, la sinistralitat evoluciona favorablement a la comarca, tant si ens referim al nombre 

d’accidents, que disminueix, i a l’índex d’incidència. Cal remarcar però que el sector primari, 

aquell que menys accidents registra, segueix presentant un índex d’incidència molt elevat. I no 

tan sols això, sinó que a més a més, l’ha augmentat vers el trimestre passat i respecte un any 

abans. 

Evolució

Nou descens del nombre d’accidents laborals amb resultat de baixa laboral al Maresme el tercer trimestre 

de l’any 2011; s’han registrat un total de 791 accidents, la qual cosa suposa una reducció absoluta de 90 

accidents i relativa del 10,22%. En termes interanuals la variació també ha estat positiva en reduir-se en 277 

accidents, cosa que es tradueix en un descens relatiu del 25,94%. Una vegada més, a banda del nombre 

absolut d’accidents, caldrà veure més endavant el comportament de l’índex d’incidència20 que és l’indicador 

que millor explica l’evolució de la sinistralitat.

G.26 Evolució trimestral de la sinistralitat laboral al Maresme (2006-2011)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Sinistralitat per grans sectors

Una vegada més, tal i com hem representat en el gràfi c 2, el sector dels serveis és aquell en què s’han 

registrat un nombre més elevat d’accidents amb un total de 473 accidents, el 60% del total. Pel que fa la 

resta d’accidents s’han distribuït de la manera següent: el sector primari, amb 29 accidents, és el sector que 

menys en registra amb un 4% sobre el total; la indústria en torna a concentrar el 20% amb 161 accidents 

20 Índex d’incidència: índex de sinistralitat laboral que posa en relació, en aquest cas, el número d’accidents per cada 
100.000 afi liats al règim general de la Seguretat Social. 
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i, fi nalment, la construcció amb 128 accidents aplega el 16% del total d’accidents laborals amb resultat de 

baixa.  

Quant a l’evolució de la sinistralitat per sectors, ja en termes intertrimestrals com interanuals, només hi 

ha hagut un sector en què la sinistralitat ha augmentat, el primari. Així, vers el segon trimestre de l’any 

l’augment relatiu d’accidents laborals en el sector primari ha estat del 38,10%, mentre que la indústria, la 

construcció i els serveis han experimentat descensos del 8,52%, 23,35% i 8,51%, respectivament. En termes 

interanuals, la sinistralitat ha augmentat un 7,41% en el cas del sector primari i ha disminuït en la indústria, la 

construcció i en els serveis respectivament en un 16,58%, 39,62% i 25,63% (vegeu darrera taula de l’annex).

T.40 Total d’accidents laborals amb baixa per sectors econòmics, 3T 2011

Període Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Abril 11 63 46 172 292

Maig 6 30 24 109 169

Juny 12 68 58 192 330

Total 29 151 128 473 791

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

G.27 Accidents laborals amb baixa per sectors econòmics. 3r trimestre 2011

Agricultura 4%

Indústria 20%

Construcció 16%

Serveis 60%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Grau de gravetat

T.41 Accidents laborals amb baixa per sectors i grau de gravetat de l’accident, 3T 2011

Sectors d’activitat econòmica Lleus Greus Mortals Total 

Agricultura 28 1 0 29

Indústria 161 0 0 161

Construcció 128 0 0 128

Serveis 473 0 0 473

Acumulat quatre sectors 790 1 0 791

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Pel que fa el grau de gravetat dels sinistres cal destacar que no hi ha hagut cap accident laboral mortal al llarg 

d’aquest trimestre. Una vegada més la majoria dels accidents laborals han estat de caràcter lleu, el 99,87% 

del total, i la resta han estat de pronòstic greu, el 0,13%. 
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Respecte el trimestre passat, el descens més intens l’han experimentat els accidents laborals greus (-88,89%) 

mentre que els lleus han disminuït en un 9,40%. Quant a la variació interanual, els accidents greus també són 

els que més es redueixen (-85,71%) seguits pels lleus (-25,54%).

Accidentalitat per sexe 

El nombre d’accidents patits per homes com per dones ha disminuït tant vers el segon trimestre de l’any com 

vers el mateix trimestre d’un any abans.

Així, una vegada més el col·lectiu masculí, amb 551 accidents, ha concentrat el 69,66% dels accidents totals 

davant dels 240, el 30,34% del total. 

Quant a l’evolució, tant vers el segon trimestre de l’any com el mateix període d’un any els descensos més 

intensos els ha registrat el col·lectiu masculí en què la sinistralitat ha davallat, en termes relatius, en un 

10,55% i un 27,69%. En el cas del col·lectiu femení  els descensos han estat del 9,43% vers el trimestre 

passat i del 21,57% en termes interanuals. 

T.42 Total d’accidents laborals per sectors i sexe, 3T 2011

Sectors d’activitat econòmica 
Total per sexes

Total 
Homes Dones

Agricultura 28 1 29

Indústria 137 24 161

Construcció 128 0 128

Serveis 258 215 473

Acumulat quatre sectors 551 240 791

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

G.28 Distribució per sectors de la sinistralitat
masculina 3T 2011

G.29 Distribució per sectors de la sinsitralitat 
femenina. 3T 2011

Agricultura 5%

Indústria 25%

Construcció 23%

Serveis 47%

Agricultura 0%

Indústria 9%

Construcció 0%

Serveis 91%

Font: elaboració pròpia de l’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme

El gràfi c 4 ens permet observar com la distribució de la sinistralitat per grans sectors divergeix entre sexes. 

Així,  mentre la majoria dels accidents protagonitzats per dones han succeït en activitats del sector serveis 

(90%)  i només el 10% en la indústria, la distribució en el cas dels homes ha estat més dispersa entre sectors; 

un 47% han succeït en els serveis, un 25% en la indústria, un 23% en la construcció i un 5% en el sector 

primari.  
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La taula 1 del document ens permet veure el grau de gravetat dels accidents patits per cada col·lectiu en 

què es posa de manifest que la majoria dels accidents han estat lleus per ambdós col·lectius. En el cas dels 

homes el 99,82% dels accidents han estat lleus i el 0,18% greus mentre que en el cas de les dones el 100% 

han estat lleus.  

Índex d’incidència 

Com avançàvem, l’índex d’incidència21  és l’indicador que ens permet veure realment quina és l’evolució de 

la sinistralitat.

Índex d’incidència trimestral per sectors, 3r trimestre 2011

Sector Maresme Prov.Bcn Catalunya

Agricultura 17469,88 5491,80 6209,11

Indústria 1068,14 1188,93 1202,32

Construcció 2358,58 1904,33 1971,49

Serveis 728,75 674,60 708,67

Total 924,37 835,75 889,71

Font: Observatori Desenvolupament Local del Maresme

Aquest trimestre l’índex ha estat inferior al registrat el trimestre passat (1.013,34) i s’ha situat en els 924,37 

accidents laborals amb baixa per cada 100.000 afi liats al règim general al Maresme. L’índex d’incidència 

registrat per la província de Barcelona i pel conjunt de Catalunya també ha disminuït respecte el trimestre 

passat en situar-se en els 835,75 i 889,71 accidents per cada 100.000 afi liats, respectivament. L’evolució vers 

el mateix trimestre d’un any ha estat positiva pels tres territoris de referència ja que en tots tres l’índex ha 

disminuït. Així doncs, la tendència a la baixa de l’índex es va mantenint.

Pel que fa l’índex d’incidència per sectors, el primari segueix presentant l’índex més elevat en tots tres 

territoris de referència,  però amb diferències molt importants entre ells, com molt bé queda recollit en la taula 

2, especialment entre la comarca del Maresme i els dos altres àmbits. El sector serveis, per la seva banda, és 

el que presenta l’índex menor, també en els tres àmbits considerats. 

En el cas del Maresme, l’índex d’incidència ha disminuït en tots els sectors, tant respecte el trimestre passat 

com respecte un any abans, llevat del primari en què l’índex ha augmentat intertrimestralment i interanual. 

Pel conjunt de la província i de Catalunya el descens de l’índex de sinistralitat s’ha limitat també a la indústria, 

la construcció i els serveis mentre que ha augmentat en el sector primari.   

21 Índex d’incidència: índex de sinistralitat laboral que posa en relació el número d’accidents per cada 100.000 afi liats al 
règim general de la Seguretat Social
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DADES BÀSIQUES PER MUNICIPIS
T.43 Població activa local estimada, atur registrat, taxa d’atur i desviació per municipis

Municipi

Població 
activa 
local 

estimada 
2010

Atur 
registrat 
3T 2011

Taxa 
d’atur 

trimestral

Desviació* 
respecte 

la mitjana 
comarcal 

(%)

Variació 
trimestral 

%

Variació 
anual %

 Alella 5.026 449 8,93% -43,02% -0,88% 7,16%

 Arenys de Mar 7.502 1.036 13,81% -11,92% -1,80% 2,17%

 Arenys de Munt 4.396 629 14,31% -8,74% 1,62% 2,44%

 Argentona 6.099 801 13,13% -16,24% 2,17% 2,04%

 Cabrera de Mar 2.368 207 8,74% -44,25% 7,81% 1,97%

 Cabrils 3.671 331 9,02% -42,49% 2,16% 3,76%

 Caldes d’Estrac 1.469 154 10,48% -33,14% -3,75% -3,14%

 Calella 9.842 1.528 15,53% -0,98% -8,06% 7,08%

 Canet de Mar 7.203 1.111 15,42% -1,63% 0,27% 6,93%

 Dosrius 2.805 411 14,65% -6,55% -1,20% 2,24%

 Malgrat de Mar 9.769 1.483 15,18% -3,18% -5,36% 0,54%

 Masnou, el 11.904 1.418 11,91% -24,03% -1,39% 3,35%

 Mataró 66.126 13.278 20,08% 28,07% -0,17% 7,01%

 Montgat 5.925 761 12,84% -18,08% 0,00% 6,43%

 Òrrius 349 40 11,46% -26,90% 0,00% -2,44%

 Palafolls 4.823 743 15,41% -1,75% -0,67% 3,05%

 Pineda de Mar 13.689 2.658 19,42% 23,84% -6,44% 7,61%

 Premià de Dalt 5.342 707 13,23% -15,59% 3,51% 12,58%

 Premià de Mar 14.733 2.542 17,25% 10,04% -0,04% 12,73%

 Sant Andreu de Llavaneres 5.369 561 10,45% -33,36% 0,72% 10,43%

 Sant Cebrià de Vallalta 1.912 272 14,23% -9,27% -6,53% 18,26%

 Sant Iscle de Vallalta 663 92 13,88% -11,50% -14,02% 10,84%

 Sant Pol de Mar 2.632 266 10,11% -35,54% 0,00% 1,14%

 Sant Vicenç de Montalt 2.918 270 9,25% -40,99% 2,66% 2,27%

 Santa Susanna 1.740 197 11,32% -27,79% -5,74% 3,68%

 Teià 3.165 280 8,85% -43,58% -0,71% 1,45%

 Tiana 4.118 388 9,42% -39,91% 6,30% 2,92%

 Tordera 8.352 1.497 17,92% 14,32% -4,16% 8,16%

 Vilassar de Dalt 4.578 532 11,62% -25,88% 4,11% 10,83%

 Vilassar de Mar 10.108 1.200 11,87% -24,28% 4,17% 7,62%

TOTAL 228.596 35.842 15,68% -1,15% 6,56%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya; 
metodolgia Xodel per la taxa d’atur. *Diferència de la taxa d’atur d’un municipi respecte de la mitjana de la comarca.
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T.44 Mitjana d’Aturats registrats per municipis, sexe i edats - 3r trimestre 2011

Municipi Homes 
aturats

Dones 
aturades 16-24 25-44 >44 Total 

aturats

 Alella 197 252 20 199 230 449

 Arenys de Mar 509 527 59 491 485 1.036

 Arenys de Munt 305 324 58 324 246 629

 Argentona 360 441 57 365 377 801

 Cabrera de Mar 94 113 12 90 106 207

 Cabrils 139 192 19 159 154 331

 Caldes d’Estrac 76 78 7 65 83 154

 Calella 807 721 119 785 623 1.528

 Canet de Mar 532 579 64 541 505 1.111

 Dosrius 186 225 29 203 178 411

 Malgrat de Mar 806 677 143 692 650 1.483

 Masnou, el 654 764 86 700 633 1.418

 Mataró 6.790 6.487 887 6.473 5.918 13.278

 Montgat 348 413 38 385 338 761

 Òrrius 22 18 2 24 14 40

 Palafolls 350 393 61 391 291 743

 Pineda de Mar 1.422 1.237 241 1.320 1.097 2.658

 Premià de Dalt 311 397 47 331 329 707

 Premià de Mar 1.306 1.236 213 1.165 1.164 2.542

 Sant Andreu de Llavaneres 228 333 38 264 259 561

 Sant Cebrià de Vallalta 129 142 19 149 104 272

 Sant Iscle de Vallalta 40 52 5 41 46 92

 Sant Pol de Mar 116 150 15 133 119 266

 Sant Vicenç de Montalt 109 162 13 126 131 270

 Santa Susanna 92 106 14 96 88 197

 Teià 125 155 21 116 144 280

 Tiana 168 220 27 183 177 388

 Tordera 791 706 129 805 563 1.497

 Vilassar de Dalt 245 287 37 258 237 532

 Vilassar de Mar 567 632 63 590 547 1.200

 Total 17.824 18.019 2.544 17.464 15.835 35.842

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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T.45 Atur registrat per municipis i sectors econòmics - 3r trimestre 2011

Municipi Agricultura Indústria Construcció Serveis
Sense 

ocupació 
anterior

TOTAL

 Alella 2 54 38 319 36 449

 Arenys de Mar 19 178 146 657 35 1.036

 Arenys de Munt 6 132 102 362 27 629

 Argentona 10 203 108 436 44 801

 Cabrera de Mar 2 37 15 134 19 207

 Cabrils 2 56 26 224 22 331

 Caldes d’Estrac 0 36 16 97 5 154

 Calella 31 171 302 927 98 1.528

 Canet de Mar 10 202 190 667 42 1.111

 Dosrius 5 97 44 253 11 411

 Malgrat de Mar 28 217 300 888 51 1.483

 Masnou, el 3 196 171 964 84 1.418

 Mataró 200 3.154 2.456 6.604 864 13.278

 Montgat 3 129 75 506 47 761

 Òrrius 0 11 4 24 1 40

 Palafolls 12 111 143 451 25 743

 Pineda de Mar 60 367 581 1.489 162 2.658

 Premià de Dalt 17 134 105 423 28 707

 Premià de Mar 78 424 413 1.498 130 2.542

 Sant Andreu de Llavaneres 7 86 49 395 25 561

 Sant Cebrià de Vallalta 5 30 40 183 14 272

 Sant Iscle de Vallalta 1 16 16 55 4 92

 Sant Pol de Mar 3 43 29 182 10 266

 Sant Vicenç de Montalt 2 64 26 172 6 270

 Santa Susanna 0 27 26 141 3 197

 Teià 2 43 20 197 18 280

 Tiana 5 59 37 269 19 388

 Tordera 31 257 281 871 57 1.497

 Vilassar de Dalt 5 118 76 315 18 532

 Vilassar de Mar 18 189 137 808 48 1.200

 Total 565 6.840 5.972 20.510 1.955 35.842

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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T.46 Contractació laboral per municipis, variació trimestral i variació anual- 3r trimestre 2011

Municipi Nombre de contractes Variació trimestral % Variació anual %

 Alella 380 21,79% -3,31%

 Arenys de Mar 574 4,36% -8,89%

 Arenys de Munt 585 72,06% 32,95%

 Argentona 524 21,30% -20,12%

 Cabrera de Mar 838 -19,65% 17,04%

 Cabrils 335 -27,33% -25,56%

 Caldes d’Estrac 209 20,81% 51,45%

 Calella 1548 -8,73% -0,58%

 Canet de Mar 446 -10,26% -10,08%

 Dosrius 137 14,17% -22,60%

 Malgrat de Mar 829 -26,38% -10,96%

 Masnou, el 913 -11,27% -5,29%

 Mataró 6794 3,88% -7,99%

 Montgat 241 -21,24% -29,53%

 Òrrius 14 16,67% -22,22%

 Palafolls 945 69,96% 58,29%

 Pineda de Mar 999 0,30% -3,94%

 Premià de Dalt 217 19,89% 27,65%

 Premià de Mar 798 27,68% -11,43%

 Sant Andreu de Llavaneres 351 -5,39% -9,54%

 Sant Cebrià de Vallalta 282 27,03% 8,05%

 Sant Iscle de Vallalta 41 20,59% 10,81%

 Sant Pol de Mar 200 29,87% -16,32%

 Sant Vicenç de Montalt 420 28,05% 6,87%

 Santa Susanna 593 -35,47% -1,82%

 Teià 252 -18,97% -21,98%

 Tiana 194 27,63% -2,51%

 Tordera 1342 13,15% 29,41%

 Vilassar de Dalt 403 -28,80% -22,35%

 Vilassar de Mar 539 0,94% -9,56%

TOTAL 21.943 0,79% -2,89%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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T.47 Contractació laboral per municipis, sexe i edats- 3r trimestre 2011

Municipi Contractes  
homes

Contractes 
dones 16-24 25-44 >44 Total

 Alella 167 213 112 187 81 380

 Arenys de Mar 269 305 150 312 112 574

 Arenys de Munt 346 239 102 420 63 585

 Argentona 339 185 107 329 88 524

 Cabrera de Mar 480 358 390 343 105 838

 Cabrils 172 163 93 179 63 335

 Caldes d’Estrac 119 90 66 121 22 209

 Calella 594 954 473 822 253 1548

 Canet de Mar 187 259 107 245 94 446

 Dosrius 80 57 22 76 39 137

 Malgrat de Mar 414 415 274 423 132 829

 Masnou, el 494 419 244 515 154 913

 Mataró 3514 3.280 1802 3801 1191 6794

 Montgat 153 88 50 142 49 241

 Òrrius 4 10 3 10 1 14

 Palafolls 534 411 438 444 63 945

 Pineda de Mar 570 429 234 592 173 999

 Premià de Dalt 127 90 55 120 42 217

 Premià de Mar 405 393 235 415 148 798

 Sant Andreu de Llavaneres 206 145 97 183 71 351

 Sant Cebrià de Vallalta 226 56 58 164 60 282

 Sant Iscle de Vallalta 18 23 7 27 7 41

 Sant Pol de Mar 92 108 54 112 34 200

 Sant Vicenç de Montalt 317 103 54 178 188 420

 Santa Susanna 268 325 240 277 76 593

 Teià 114 138 52 142 58 252

 Tiana 73 121 61 104 29 194

 Tordera 701 641 330 891 121 1342

 Vilassar de Dalt 216 187 124 220 59 403

 Vilassar de Mar 265 274 128 302 109 539

Total 11.464 10.479 6.162 12.096 3.685 21.943

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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T.48 Contractació per municipis i sectors econòmics - 3r trimestre 2011

Municipi Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

 Alella 8 12 24 336 380

 Arenys de Mar 12 55 33 474 574

 Arenys de Munt 4 51 15 515 585

 Argentona 17 82 36 389 524

 Cabrera de Mar 18 42 15 763 838

 Cabrils 6 32 39 258 335

 Caldes d’Estrac 0 1 6 202 209

 Calella 5 12 39 1492 1548

 Canet de Mar 2 38 16 390 446

 Dosrius 1 26 18 92 137

 Malgrat de Mar 7 39 53 730 829

 Masnou, el 6 56 68 783 913

 Mataró 33 584 662 5515 6794

 Montgat 2 24 42 173 241

 Òrrius 0 2 0 12 14

 Palafolls 29 16 37 863 945

 Pineda de Mar 14 49 180 756 999

 Premià de Dalt 20 16 34 147 217

 Premià de Mar 4 16 88 690 798

 Sant Andreu de Llavaneres 20 19 74 238 351

 Sant Cebrià de Vallalta 6 14 11 251 282

 Sant Iscle de Vallalta 0 4 3 34 41

 Sant Pol de Mar 2 23 2 173 200

 Sant Vicenç de Montalt 0 4 10 406 420

 Santa Susanna 6 1 7 579 593

 Teià 3 8 10 231 252

 Tiana 2 11 9 172 194

 Tordera 17 46 49 1230 1342

 Vilassar de Dalt 2 46 21 334 403

 Vilassar de Mar 29 42 55 413 539

TOTAL 275 1.371 1.656 18.641 21.943

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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T.49 Empreses i treballadors afi liats al règim general i a l’especial d’autònoms per municipis a 30 de  
setembre del 2011

Municipi Comptes de 
Cotització

Treballadors 
afi liats

Treballadors 
Autònoms afi liats

Alella 224 1.390 1.218

Arenys de Mar 423 2.380 1.202

Arenys de Munt 229 2.463 804

Argentona 315 2.830 1.162

Cabrera de Mar 312 2.419 570

Cabrils 141 769 866

Caldes d’Estrac 80 307 255

Calella 729 5.724 1.412

Canet de Mar 307 1.640 1.048

Dosrius 123 850 485

Malgrat de Mar 578 3.588 1.361

Masnou, El 608 3.786 1.956

Mataró 3.420 30.288 7.444

Montgat 242 1.565 799

Òrrius 16 54 74

Palafolls 198 1.811 688

Pineda de Mar 739 4.474 1.833

Premià de Dalt 233 1.205 1.083

Premià de Mar 567 2.552 2.013

Sant Andreu de Llavaneres 237 1.133 1.035

Sant Cebrià de Vallalta 86 470 333

Sant Iscle de Vallalta 30 172 93

Sant Pol de Mar 140 763 460

Sant Vicenç de Montalt 164 858 611

Santa Susanna 98 1.441 238

Teià 157 1.095 697

Tiana 115 703 847

Tordera 383 3.675 1.048

Vilassar de Dalt 295 2.259 889

Vilassar de Mar 564 2.908 1.758

TOTAL MARESME 11.753 85.572 34.282

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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SÍNTESI D’INDICADORS
POBLACIÓ CONTRACTACIÓ

Població total 430.997 Contractació registrada 21943

Homes 214.410 % Contractació a homes 52,2%

Dones 216.587 % Contractació a dones 47,8%

POBLACIÓ ACTIVA ESTIMADA Contractació temporal 89,2%

Població activa estimada total 228.596 Contractació indefi nida 10,8%

Homes 125.525 % Contractació per Sectors

Dones 103.071 Agricultura 1,3%

ATUR Indústria 6,3%

Atur registrat 35.842 Construcció 7,6%

Taxa d’atur 15,7% Serveis 85,0%

% aturats homes 49,7% Contractació registrada d’estrangers 3.879

Taxa d’atur homes 14,5% % Contractació a homes 64,8%

% aturades dones 50,3% % Contractació a dones 35,2%

Taxa d’atur dones 17,5% Contractació temporal 89,2%

Aturats registrats Alt Maresme 11.512 Contractació indefi nida 10,8%

Taxa atur Alt Maresme 15,9% % Contractació d’estrangers per Sectors

Aturats regitstrats Baix Maresme 8.608 Agricultura 5,6%

Taxa atur Baix Maresme 12,6% Indústria 6,5%

Aturats registrats Àmbit Mataró 15.722 Construcció 16,4%

Taxa atur Àmbit Mataró 18,0% Serveis 71,5%

% Aturats per Sectors EMPRESES I AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

Agricultura 1,6% Comptes de Cotització 11.753

Indústria 19,1% Agricultura 0,3%

Construcció 16,7% Indústria 12,9%

Serveis 57,2% Construcció 11,1%

SOA 5,5% Serveis 75,7%

Atur registrat d’estrangers 6.194 Afi liats règim general 85.572

% aturats homes 63,1% Agricultura 0,2%

% aturades dones 36,9% Indústria 17,6%

% Aturats estrangers per Sectors Construcció 6,3%

Agricultura 6,0% Serveis 75,9%

Indústria 8,9% Afi liats en activitats d'Alt Valor Afegit 29290

Construcció 28,5% Indústria de tecnologia alta i mitjana-alta 4052

Serveis 44,3% Serveis basats en el coneixement 25238

SOA 12,4% Afi liats règim autònom 34.282

Agricultura 2,4%

Indústria 10,2%

Construcció 14,2%

Serveis 73,3%
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EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ SINISTRALITAT LABORAL

Expedients Regulació Ocup. 25 Accidents laborals amb baixa 791

Agricultura 0,0% % sinistralitat homes 69,7%

Indústria 32,0% % sinistralitat dones 30,3%

Construcció 8,0% % Sinistralitat per Sectors

Serveis 60,0% Agricultura 3,7%

Treballadors afectats 1.097 Indústria 20,4%

Agricultura 0,0% Construcció 16,2%

Indústria 11,9% Serveis 59,8%

Construcció 0,7% % Sinistres segons Gravetat

Serveis 87,3% Lleus 99,9%

Greus 1,2% Greus 0,1%

Mortals 0,1% Mortals 0,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i 
Hermes de la Diputació de Barcelona
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ANNEX: 
LLISTAT D’ACTIVITATS D’ALT 
VALOR AFEGIT

INDÚSTRIA

Activitats industrials de tecnologia alta

Fabricació de productes farmacèutics

Fab de components electrònics i circuits impresos acoblats

Fab d’ordinadors i equips perifèrics

Fab d’equips de telecomunicacions

Fab de productes electrònics de consum

Fab instrum i aparells de mesura, verifi cació, navegació i de rellotges

Fab d’equips de radiació, electrodomèstics i electroterapèutics

Fab d’instruments d’òptica i d’equips fotogràfi cs

Construcció aeronàutica i espacial

Activitats industrials de tecnologia mitjana-alta

Indústries químiques

Fab de materials i equips elèctrics

Fab de maquinària i equips ncaa

Fab de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

Fab de suports magnètics i òptics

Fab locomotores i material ferroviari

Fab de vehicles de combat

Fab d’altres materials de transport ncaa

Reparació i instal·lació de maquinària i equips

SERVEIS

Serveis basats en el coneixement

Activitats postal i de correus

Edició

Telecomunicacions

Serveis de tecnologies de la informació
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Serveis d’informació

Mediació fi nancera, excepte assegurances i fons de pensions

Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte SS obligatòria

Activitats auxiliars de la mediació fi nancera i d’assegurances

Activitats jurídiques i de comptabilitat

Activ de les seus centrals; activ de consultoria de gestió empresarial

Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques

Recerca i desenvolupament

Publicitat i estudis de mercat

Altres activitats professionals, científi ques i tècniques

Activitats veterinàries

Activitats de lloguer

Activitats relacionades amb l’ocupació

Activitats de seguretat i investigació

Serveis a edifi cis i activitats de jardineria

Activ administratives d’ofi cina i altres activ auxiliars a les empreses

Educació

Activitats sanitàries

Activitats de serveis socials amb allotjament

Activitats de serveis socials sense allotjament

Serveis de tecnologia alta o punta 

Activitats postals i de correus

Telecomunicacions

Serveis de tecnologies de la informació

Serveis d’informació

Recerca i desenvolupament
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ANNEX:
CLASSIFICACIÓ NACIONAL 
D’OCUPACIONS. CNO-2011 (ca)
1. DIRECTORS I GERENTS

11 Membres del poder executiu i dels cossos legislatius; personal directiu de l’Administració pública i 

d’organitzacions d’interès social; directors executius

12 Directors de departaments administratius i comercials

13 Directors de producció i operacions

14 Directors i gerents d’empreses d’allotjament, restauració i comerç

15 Directors i gerents d’altres empreses de serveis ncaa

2. TÈCNICS I PROFESSIONALS CIENTÍFICS I INTEL·LECTUALS

21 Professionals de la salut

22 Professionals de l’ensenyament infantil, primari, secundari i postsecundari

23 Altres professionals de l’ensenyament

24 Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i de les enginyeries

25 Professionals del dret

26 Especialistes en organització de l’Administració pública, de les empreses i en comercialització

27 Professionals de les tecnologies de la informació

28 Professionals en ciències socials

29 Professionals de la cultura i de l’espectacle

3. TÈCNICS I PROFESSIONALS DE SUPORT

31 Tècnics de les ciències i de les enginyeries

32 Supervisors en enginyeria de mines, d’indústries manufactureres i de la construcció

33 Tècnics sanitaris i professionals de les teràpies alternatives

34 Professionals de suport en fi nances i matemàtiques

35 Representants, agents comercials i similars

36 Professionals de suport a la gestió administrativa, tècnics de les forces i cossos de seguretat

37 Professionals de suport de serveis jurídics, socials, culturals, esportius  i similars

38 Tècnics de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
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4. EMPLEATS COMPTABLES, ADMINISTRATIUS I ALTRES EMPLEATS D’OFICINA

41 Empleats de serveis comptables, fi nancers i serveis de suport a la producció i al transport

42 Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars

43 Altres empleats administratius sense tasques d’atenció al públic

44 Empleats d’agències de viatges, recepcionistes i telefonistes, empleats de fi nestreta i similars (excepte 

taquillers)

45 Empleats administratius amb tasques d’atenció al públic ncaa

5. TREBALLADORS DELS SERVEIS DE RESTAURACIÓ, PERSONALS, PROTECCIÓ I VENEDORS

50 Cambrers i cuiners propietaris

51 Treballadors assalariats dels serveis de restauració

52 Dependents de botigues i magatzems

53 Comerciants propietaris de botigues

54 Venedors (excepte de botigues i magatzems)

55 Caixers i taquillers (excepte de banca)

56 Treballadors que tenen cura de les persones en serveis de salut

57 Altres treballadors que tenen cura de les persones

58 Treballadors de serveis personals

59 Treballadors dels serveis de protecció i seguretat

6. TREBALLADORS QUALIFICATS EN ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES, FORESTALS I 

PESQUERES

61 Treballadors qualifi cats en activitats agrícoles

62 Treballadors qualifi cats en activitats ramaderes (incloses les avícoles, apícoles i similars)

63 Treballadors qualifi cats en activitats agropecuàries mixtes

64 Treballadors qualifi cats en activitats forestals, pesqueres i cinegètiques

7. ARTESANS I TREBALLADORS QUALIFICATS DE LES INDÚSTRIES MANUFACTURERES I LA 

CONSTRUCCIÓ (EXCEPTE OPERADORS D’INSTAL·LACIONS I MÀQUINES)

71 Treballadors d’obres estructurals de la construcció i similars

72 Treballadors d’acabament de construccions i instal·lacions (excepte electricistes), pintors i similars

73 Soldadors, planxistes, muntadors d’estructures metàl·liques, ferrers, fabricants d’eines i similars

74 Mecànics i ajustadors de maquinària

75 Treballadors especialitzats en electricitat i electrotecnologia

76 Mecànics de precisió en metalls, ceramistes, vidriers, artesans i treballadors de les arts gràfi ques

77 Treballadors de la indústria de l’alimentació, les begudes i el tabac

78 Treballadors de la fusta, tèxtil, confecció, pell, cuir, calçat i altres operaris en ofi cis

8. OPERADORS D’INSTAL·LACIONS I MAQUINÀRIA, I MUNTADORS

81 Operadors d’instal·lacions i maquinària fi xes

82 Muntadors i engalzadors en fàbriques

83 Maquinistes de locomotores, operadors de maquinària agrícola i d’equips pesants mòbils, i mariners

84 Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera
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9. OCUPACIONS ELEMENTALS

91 Empleats domèstics

92 Altre tipus de personal de neteja

93 Ajudants de preparació d’aliments

94 Recollidors de residus urbans, venedors de carrer i altres ocupacions elementals de serveis

95 Peons agraris, forestals i pesquers

96 Peons de la construcció i la mineria

97 Peons de les indústries manufactureres

98 Peons del transport, descarregadors i reposadors

0 OCUPACIONS MILITARS

Font: Institut d’Estadística de Catalunya
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GLOSSARI DE CONCEPTES
Assalariats: població ocupada que treballa per compte d’altri.

Atur registrat: conjunt de persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen 

demandes d’ocupació pendents de satisfer l’últim dia d’aquest mes a les Ofi cines del Servei d’Ocupació de 

Catalunya o de l’INEM.

Autònoms: treballadors per compte propi.

Contractes laborals registrats: contractes registrats en les Ofi cines del Servei d’Ocupació de Catalunya i 

comunicacions de contractació que els empresaris efectuen en aquest organisme. 

Compte de cotització: centre de cotització a la Seguretat Social amb un o més treballadors assalariats que 

desenvolupa una activitat econòmica en un territori determinat. Tot i que una empresa pot tenir més d’un 

centre de cotització, en aquest informe s’empren ambdós conceptes com a sinònims. S’assigna el centre de 

cotització al municipi on el centre desenvolupa l’activitat econòmica i no al municipi on consta el domicili fi scal 

de l’empresa.

Població activa: persones de 16 anys i més que tenen ocupació o estan disponibles i fan gestions per 

incorporar-se al mercat de treball.

Regulació d’ocupació: nombre d’expedients presentats per les empreses o representants legals dels 

treballadors per tal de sol·licitar la suspensió o extinció de relacions laborals o reduccions de jornada, per 

causes econòmiques o d’altres tipus, i que han estat resolts per l’autoritat laboral.

Sinistralitat laboral: conjunt d’accidents laborals i malalties professionals per causes laborals, amb baixa o 

sense baixa per part dels treballadors, tant si tenen lloc durant la jornada laboral com durant l’anada o tornada 

del lloc de treball. En aquest informe només s’hi inclouen els accidents laborals amb baixa.

Taxa d’atur registrat: relació entre la població desocupada i la població activa.

Taxa de temporalitat contractual: relació entre el nombre de contractes temporals i contractes totals 

registrats.
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ÍNDEX DE TAULES, GRÀFICS I 
MAPES
1. ATUR REGISTRAT

T.1 Evolució trimestral de l’atur registrat i de la taxa d’atur per àmbits territorials (2006-2011)

G.1 Evolució comparativa de la taxa d’atur Maresme- Província Barcelona- Catalunya (2006-2011)

Atur registrat per gènere

T.2 Evolució trimestral de l’atur registrat al Maresme per sexes (2006-2011)

G.2 Evolució trimestral de l’atur per sexe, 2006-2011

T.3 Mitjana d’aturats per sexe, 3r trimestre 2011

Atur registrat per àmbits geogràfi cs comarcals

T.4 Evolució de l’atur per àmbits geogràfi cs comarcals i taxa d’atur, 2006-2011 

G.3 Evolució trimestral dels aturats registrats i taxa d’atur per àmbits geogràfi cs, 2006-2011

Atur registrat per edat i sexe

T.5 Mitjana d’aturats per grups d’edat i sexe, 3r trimestre 2011

G.4 Aturats per grups d’edat i sexe,  3r trimestre 2011

Atur registrat segons el grup professional

T.6 Mitjana d’aturats per grups professionals, 3r trimestre 2011

G.5 Aturats per grups professionals, 3r trimestre 2011

Atur registrat per nivell d’instrucció

T.7 Mitjana d’aturats per nivell d’instrucció,  3r trimestre 2011

Atur registrat per sectors i activitats econòmiques

T.8 Mitjana d’aturats per sectors econòmics, 3r trimestre 2011

G.6 Aturats per sector econòmic, Maresme- Província Barcelona- Catalunya,  3r trimestre 2011

T.9 Mitjana d’aturats per activitat econòmica, 3r trimestre 2011

Perfi l de la persona aturada

T.10 Perfi l trimestral de la persona aturada

2.ATUR REGISTRAT DE PERSONES ESTRANGERES

G.7 Evolució trimestral de l’atur registrat d’estrangers al Maresme, 2006-2011 

Atur registrat de persones estrangeres per sexe

T.11 Mitjana d’aturats estrangers per sexe,  3r trimestre 2011

Atur registrat de persones estrangeres per edat i sexe

T.12 Mitjana d’aturats estrangers per grups d’edat i sexe, 3r trimestre 2011

G.8 Aturats estrangers per grups d’edat i sexe, 3r trimestre 2011
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3r trimestre de 2011

Aturats registrats de persones estrangeres segons ocupació

T.13 Mitjana d’aturats estrangers per grups professionals, 3r trimestre 2011

Aturats registrats de persones estrangeres per nivell d’instrucció

T.14 Mitjana d’aturats estrangers per nivell d’instrucció, 3r trimestre 2011

Aturats registrats de persones estrangeres per sector i activitat econòmica 

T.15 Mitjana d’aturats estrangers per sectors econòmics,  3r trimestre 2011

G.9 Distribució sectorial de la desocupació, Maresme- Província Barcelona- Catalunya, 3r trimestre 2011

T.16 Mitjana d’aturats estrangers per activitat econòmica, 3r trimestre 2011

T.17 Perfi l d’aturat estranger, 3r trimestre 2011

3. CONTRACTACIÓ LABORAL

Contractació per sexe

G.10 Evolució trimestral de la contractació (2006-2011)

T.18 Tipus de contractació total per sexe (2006-2011)

G.11 Tipus de contractació. 3r trimestre 2011

Contractació per edat

T.19 Tipus de contractació i pes de la contractació temporal per grups d’edat i sexe, 3r trimestre 2011

G.12 Contractes per grups d’edat, 3r trimestre 2011

Contractes segons durada

T.20 Contractes segons durada, 3r trimestre 2011

G.13 Contractes segons durada, 3r trimestre 2011

Contractes segons modalitat contractual

T.21 Contractes per modalitat,  3r trimestre 2011

Contractació per sectors

T.22 Contractació per sectors i tipus de contracte, 3r trimestre 2011

G.14 Contractació per sectors, 3r trimestre 2011

T.23 Contractació per activitats econòmiques, 3r trimestre 2011

Perfi l de persona contractada

T.24 Perfi l trimestral de la persona contractada, 3r trimestre 2011

4. CONTRACTACIÓ DE PERSONES ESTRANGERES 

G.15 Evolució trimestral de contractació de població estrangera (2006-2011)

Contractació de persones estrangeres per sexe

T. 25 Tipus de contractació total per sexe de persones estrangeres,  3r trimestre 2011

G.16 Tipus de contractes a persones estrangeres, 3r trimestre 2011

Contractació de persones estrangeres per grup d’edat i sexe

T.26 Tipus de contractació per grups d’edat i sexe de població estrangera, 3r trimestre 2011

G.17 Contractació a estrangers per grups d’edat, 3r trimestre 2011

Contractació de persones estrangeres per durada

T.27 Contractació estrangera segons durada del contracte, 3r trimestre 2011

G.18 Contractes segons la seva durada, 3r trimestre 2011

Contractació de persones estrangeres per sectors

T.28 Contractació estrangera per sectors i tipus de contracte, 3r trimestre 2011
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G.19 Contractació per sectors d’activitat, 3r trimestre 2011

T.29 Contractació estrangera per activitats econòmiques,  3r trimestre 2011

Perfi l de persona estrangera contractada

T.30 Perfi l de la persona estrangera contractada

5. OCUPACIÓ I ESTRUCTURA PRODUCTIVA

T.31 Evolució trimestral del nombre d’empreses i treballadors afi liats (2006-2011)

G.20 Evolució del nombre de comptes de cotització i assalariats al Maresme, 2006-2011

T.32 Nombre d’empreses i de treballadors afi liats segons la grandària de l’empresa, 3r trimestre 2011

G.21 Comptes de cotització i treballadors afi liats segons grandària del compte de cotització, 3r trimestre 2011

T.33 Nombre de comptes de cotització i de treballadors afi liats segons el sector d’activitat econòmica de 

l’empresa, 3r trimestre 2011

G.22 Comptes de cotització i treballadors afi liats segons sector d’activitat del compte de cotització,

3r trimestre 2011

T.34 Afi liació en activitats d’alt valor afegit (RGSS). El Maresme. 3r trimestre 2011

G.23 Evolució de les afi liacions al règim especial d’autònoms, 2006-2011 

T.35 Afi liats al règim especial de treballadors autònoms per sector d’activitat econòmica, 3r trimestre 2011

T.24 Distribució dels autònoms per sectors d’activitat, 3r trimestre 2011

T.36 Comptes de cotització, assalariats i autònoms per secció d’activitat econòmica, 3r trimestre 2011

6. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ

G.25 Evolució del nombre d’expedients de regulació i treballadors afectats, 2006-2011

T.37 Expedients de regulació d’ocupació i treballadors afectats per sexe, 3r trimestre 2011

T.38 Expedients de regulació d’ocupació i treballadors afectats per tipus de mesura adoptada, 3r trimestre 2011

T.39 Expedients de regulació d’ocupació i treballadors afectats per sectors econòmics, 3r trimestre 2011

7. SINISTRALITAT LABORAL

G.26 Evolució trimestral de la sinistralitat laboral al Maresme, 2006-2011

T.40 Total d’accidents laborals amb baixa per sectors econòmics, 3r trimestre 2011

G.27 Accidents laborals amb baixa per sectors econòmics, 3r trimestre 2011

T.41 Accidents laborals amb baixa per sectors i grau de gravetat de l’accident, 3r trimestre 2011

T.42 Total d’accidents laborals per sectors i sexe, 3r trimestre 2011

G.28 Distribució per sectors de la sinistralitats masculina, 3r trimestre 2011

G.29 Distribució per sectors de la sinistralitat femenina, 3r trimestre 2011

8. DADES BÀSIQUES PER MUNICIPIS

T.43 Població activa local estimada, atur registrat, taxa d’atur i desviació per municipis, 3r trimestre 2011

T.44 Mitjana d’aturats registrats per municipis, sexe i grans grups d’edat, 3r trimestre 2011

Mapa 1. Taxa d’atur trimestral per municipis, 3r trimestre 2011

T.45 Aturats registrats per municipis i sectors econòmics, 3r trimestre 2011

T.46 Contractació laboral per municipis, 3r trimestre 2011

T.47 Contractació laboral per municipis, sexe i grans grups d’edat, 3r trimestre 2011

T.48 Contractació per municipis i sectors econòmics,  3r trimestre 2011

T.49 Comptes de cotització i treballadors afi liats al règim general i a l’especial d’autònoms per municipis, 

a 30 de setembre de 2011



www.ccmaresme.cat


