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SÍNTESI 
D’INDICADORS
POBLACIÓ  (1 gener 2013) 1T 2014 4T 2013 1T 2013 var. trim. var. anual
Població total 437.431 436.487 434.897 0,00% 0,37%
Homes 216.880 216.555 216.248 0,00% 0,14%
Dones 220.551 219.932 218.649 0,00% 0,59%
POBLACIÓ ACTIVA ESTIMADA  (2013)
Població activa estimada total 227.480 228.233 228.233 -0,33% -0,33%
Homes 122.387 123.023 123.023 -0,52% -0,52%
Dones 105.093 105.210 105.210 -0,11% -0,11%
ATUR REGISTRAT
Atur registrat 39.611 39.918 41.562 -0,77% -4,69%
Taxa d’atur 17,4% 17,5% 18,2% -0,57% -4,40%
% aturats homes 49,5% 49,5% 50,4% 0,00% -1,73%
Taxa d’atur homes 16,0% 16,2% 17,0% -0,80% -5,71%
% aturades dones 50,5% 50,5% 49,6% -0,02% 1,73%
Taxa d’atur dones 19,0% 19,2% 19,6% -0,78% -2,96%
Aturats registrats Alt Maresme 133.222 13.322 14.104 900,02% 844,57%
Taxa atur Alt Maresme 18,5% 18,5% 19,5% 0,00% -5,13%
Aturats regitstrats Baix Maresme 9.299 9.481 9.657 -1,92% -3,71%
Taxa atur Baix Maresme 13,6% 13,8% 14,1% -1,88% -3,69%
Aturats registrats Àmbit Mataró 16.990 17.115 17.801 -0,73% -4,56%
Taxa atur Àmbit Mataró 19,5% 19,7% 20,4% -0,76% -4,26%
% Aturats per Sectors
Agricultura 2,2% 2,1% 1,9% 7,32% 15,79%
Indústria 16,4% 16,6% 17,0% -1,03% -3,53%
Construcció 13,2% 13,7% 14,8% -4,01% -10,95%
Serveis 63,3% 62,8% 61,3% 0,83% 3,21%
SOA 4,9% 4,9% 5,0% 0,82% -1,60%
Atur registrat d’estrangers 6.457 6.424 7.003 0,51% -7,80%
% aturats homes 60,3% 60,2% 60,8% 0,15% -0,79%
% aturades dones 39,7% 39,8% 39,2% -0,20% 1,25%
% Aturats estrangers per Sectors
Agricultura 8,6% 8,3% 7,4% 3,99% 16,35%
Indústria 7,9% 8,2% 8,1% -3,67% -2,84%
Construcció 21,1% 22,0% 23,5% -3,74% -10,09%
Serveis 49,2% 48,7% 48,0% 1,05% 2,56%
SOA 13,2% 12,9% 13,1% 2,18% 0,38%
EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ
Expedients Regulació Ocupació 43 49 46 -12,24% -6,52%
Agricultura 34,9% 4,1% 0,0% 754,90% nd
Indústria 11,6% 10,2% 30,4% 14,02% -61,74%
Construcció 7,0% 28,6% 15,2% nd -54,14%
Serveis 46,5% 57,1% 54,4% -18,60% -14,50%
Treballadors afectats 252 455 708 -44,62% -64,41%
Agricultura 12,7% 3,1% 0,0% 313,36% nd
Indústria 7,9% 48,6% 69,2% -83,65% -88,53%
Construcció 12,3% 3,3% 8,1% nd 51,85%
Serveis 67,1% 45,1% 22,7% 48,86% 195,42%
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CONTRACTACIÓ 1T 2014 4T 2013 1T 2013 var. trim. var. anual
Contractació registrada 18684 20803 17.188 -10,19% 8,70%
% Contractació a homes 51,8% 50,1% 51,3% 3,37% 1,03%
% Contractació a dones 48,2% 49,9% 48,7% -3,37% -1,09%
Contractació temporal 85,2% 87,5% 83,3% -2,64% 2,22%
Contractació indefi nida 14,9% 12,5% 16,7% 18,42% -11,08%
% Contractació per Sectors
Agricultura 2,3% 1,9% 1,9% 19,07% 21,58%
Indústria 18,5% 7,1% 8,4% 160,65% 120,00%
Construcció 6,2% 5,0% 6,2% 23,15% -0,48%
Serveis 73,0% 86,0% 83,6% -15,02% -12,63%
Contractació registrada d’estrangers 3.012 3.051 2.907 -1,28% 3,61%
% Contractació a homes 60,5% 59,8% 61,4% 1,07% -1,53%
% Contractació a dones 39,5% 40,2% 39,6% -1,59% -0,15%
Contractació temporal 80,3% 80,9% 78,7% -0,68% 2,08%
Contractació indefi nida 19,7% 19,1% 21,3% 2,83% -7,75%
% Contractació d’estrangers per Sectors
Agricultura 8,4% 6,8% 8,0% 24,34% 5,38%
Indústria 17,2% 13,2% 12,5% 30,83% 37,84%
Construcció 9,1% 8,2% 10,2% 11,07% -10,49%
Serveis 65,2% 71,8% 69,3% -9,19% -5,90%
OCUPACIÓ I ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Comptes de Cotització 11.094 11.015 11003 0,72% 0,83%

Agricultura 0,4% 0,3% 0,3% 6,06% 16,67%
Indústria 12,6% 12,7% 12,7% -0,63% -0,47%
Construcció 8,9% 8,6% 9,3% 2,55% -4,84%
Serveis 78,2% 78,3% 77,7% -0,19% 0,59%

Afi liats règim general 77.784 76.762 77805 1,33% -0,03%
Agricultura 0,2% 0,2% 0,2% 33,33% 0,00%
Indústria 18,8% 18,8% 18,4% -0,16% 2,17%
Construcció 4,2% 3,9% 4,4% 9,04% -4,09%
Serveis 76,8% 77,2% 77,0% -0,49% -0,30%

Afi liats en activitats d'Alt Valor Afegit 25927 26884 26546 -3,56% -2,33%
Indústria de tecnologia alta i mitjana-alta 4196 4207 4131 -0,26% 1,57%
Serveis basats en el coneixement 21731 22677 22415 -4,17% -3,05%
Afi liats règim autònom 33.336 33.283 32962 0,16% 1,13%

Agricultura 2,2% 2,2% 2,3% 0,00% -6,09%
Indústria 9,6% 9,7% 9,8% -1,03% -2,35%
Construcció 12,7% 12,6% 13,0% 0,80% -2,62%
Serveis 75,6% 75,6% 74,9% -0,03% 0,91%

 SINISTRALITAT LABORAL
Accidents laborals amb baixa 632 638 652 -0,94% -3,07%
% sinistralitat homes 62,0% 62,4% 65,3% -0,56% -5,01%
% sinistralitat dones 38,0% 37,6% 34,7% 0,93% 9,42%
% Sinistralitat per Sectors
Agricultura 3,3% 3,1% 2,8% 6,07% 18,57%
Indústria 18,8% 22,3% 21,6% -15,37% -12,82%
Construcció 9,8% 10,3% 9,5% -5,13% 3,26%
Serveis 68,0% 64,3% 66,1% 5,88% 2,93%
% Sinistres segons Gravetat
Lleus 99,2% 99,5% 99,2% -0,31% 0,01%
Greus 0,8% 0,5% 0,8% 68,09% -1,25%
Mortals 0,0% 0,0% 0,0% nd nd

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA
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POBLACIÓ ACTIVA
La població activa local estimada del Maresme pel 

20131, representada en el gràfi c A, segueix presentant 
una estructura piramidal amb una base molt estreta 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. En relació a l’any 2012 però, la població activa 
local estimada per la comarca ha disminuït lleugerament, 
un 0,33% en termes relatius i en 753 persones en termes 
absoluts.

Es mantenen les diferències de població activa entre 
sexes – el 53,80% de la població activa són homes davant 
del 46,20% que són dones- si bé s’han tornat a reduir en 
relació a l’any anterior. Respecte l’any 2012 el pes de la 
població activa femenina ha augmentat (0,22%) mentre 
que el pes de la masculina ha davallat (-0,19%). Bo i això, 
una vegada més 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 la població activa, tant femenina com 
masculina, recau, a diferència de períodes anteriors, en les 
cohorts de 35-39 anys, 40-44 anys i 45-49 anys quan fi ns 
ara havíem vist que el major pes requeia en les cohorts 
compreses en el tram 30-44 anys. El grup d’edat dels 30-
34 anys està compost per les persones nascudes entre el 
1979 i el 1983, unes cohorts amb menys naixements i, per 
tant, menys plenes que les que les precedeixen. Aquest fet 
doncs, explicaria, en part, el menor pes en el conjunt de la 
població activa. 

El fenomen estructural de transició del sistema 
educatiu al mercat de treball queda un cop més palesat 
en el gràfi c amb el brusc augment de la població activa 

en el grup quinquennal 20-24 anys. Un salt important es 
produeix també en el tram 25-29 anys. L’any 2013 el pes 
de la població activa en el tram 16-19 anys és de l’1,51% el 
qual augmenta fi ns al 6,36% en el tram d’edat 20-24 anys i 
fi ns al 9,90% en el tram 25-29 anys. Respecte l’any anterior 
observem una reducció del pes de la població activa en 
tots tres trams.  

1 Població 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 per 24 Observatoris de la província de Barcelona 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 (prenem 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 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.

GA. Estructura de la població activa estimada 2012

HOMES  DONES

GB. Comparativa estructura PAE 2012-2013

HOMES 2012  DONES 2012
HOMES 2013  DONES 2013
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En el gràfi c B representem les diferències entre 
l’estructura de la població activa estimada 2012 i 2013.

Respecte l’any 2012, la població activa local estimada 
2013 ha disminuït entre els 16 i els 34 anys com bé recull el 
gràfi c B. Per contra, en la resta de trams la població activa 
estimada ha augmentat. Aquesta reducció ve determinada 
pel descens de dones actives en el tram 16-34 anys i 
d’homes actius pel tram 25-34 anys. Així, els homes actius 
d’entre 16 i 24 anys han augmentat.  Bo i el creixement 

de persones actives en la resta de trams cal remarcar que 
han minvat els homes actius d’entre 35 i 39 anys així com 
les dones actives d’entre 60 i 64 anys. Els creixements 
més intensos es produeixen, com els anys anteriors, en 
els col·lectius femenins. El context de crisi econòmica de 
segur que ha infl uenciat el comportament de part d’aquest 
col·lectiu i l’ha abocat a incorporar-se al mercat de treball 
des d’una situació d’inactivitat prèvia davant la possibilitat 
-o potser ja d’una situació certa- de la pèrdua de la font 
d’ingressos principal.
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OCUPACIÓ I 
ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA
T1. Evolució trimestral del nombre de treballadors ocupats per règims. El Maresme 2006-2014

Període General Autònoms Total ocupats Comptes Cotització
1T 2006 91.343 35.991 127.334 13.556
2T 2006 96.195 36.586 132.781 14.066
3T 2006 95.791 36.605 132.396 13.885
4T 2006 92.787 36.795 129.582 13.631
1T 2007 96.353 37.071 133.424 13.793
2T 2007 99.509 37.702 137.211 14.189
3T 2007 97.862 37.580 135.442 13.928
4T 2007 94.444 37.519 131.963 13.718
1T 2008 95.450 37.889 133.339 13.694
2T 2008 96.350 37.974 134.324 13.743
3T 2008 94.138 37.455 131.593 13.367
4T 2008 87.967 36.627 124.594 12.808
1T 2009 86.162 35.762 121.924 12.427
2T 2009 87.891 35.659 123.550 12.547
3T 2009 85.744 35.252 120.996 12.172
4T 2009 82.423 34.884 117.307 11.811
1T 2010 82.699 34.629 117.328 11.821
2T 2010 85.530 35.008 120.538 12.158
3T 2010 84.658 34.664 119.322 11.884
4T 2010 81.915 34.409 116.324 11.624
1T 2011 84.509 34179 118.688 11.592
2T 2011 86.940 34531 121.471 11.939
3T 2011 85.572 34282 119.854 11.753
4T 2011 80.604 33968 114.572 11.437
1T 2012 80.631 33.657 114.288 11.236
2T 2012 83.760 34.004 117.764 11.665
3T 2012 81.810 33.572 115.382 11.480
4T 2012 77.644 33.190 110.834 11.062
1T 2013 77.805 32.962 110.767 11.003
2T 2013 81.675 33.350 115.025 11.405
3T 2013 79.592 33.108 112.700 11.195
4T 2013 76.762 33.283 110.045 11.015
1T 2014 77.784 33.336 111.120 11.094

Font: Dpt d’Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA 

Evolució de l’ocupació i dels 
comptes de cotització

Prenent en consideració les xifres d’ocupació agregades 
–això és afi liacions al règim general de la Seguretat Social i 
al règim Especial d’Autònoms- corresponents a 31 de març 

de 2014, el Maresme tanca el primer trimestre de l’any amb 
111.120 afi liacions, cosa que suposa un lleu creixement 
de l’ocupació (0,98%) en relació al trimestre anterior. Si 
considerem tots els règims la xifra d’afi liacions s’enfi la a les 
116.326 (aquestes dades queden recollides a la taula 26, 
en el capítol de Dades bàsiques per municipis).
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G1.  Evolució de l’ocupació al Maresme per règims

TOTAL    RÈGIM GENERAL   RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS
Font: Elaboració pròpia a partir Dpt. d’Empresa i Ocupació

G2. Variacions en l’ocupació per règims

VAR. TRIMESTRAL  VAR. ANUAL
Font: Elaboració pròpia

Com dèiem, la xifra de 111.120 afi liacions suposa un 
lleu augment de l’ocupació en relació al trimestre passat 
(0,98%) en créixer de 1.075. Respecte un any abans, el 
creixement ha estat menys intens, del 0,32% corresponent 
a 353 afi liacions més. El gràfi c 2 permet veure que 
l’increment intertrimestral de l’ocupació ha estat el resultat 
dels creixements experimentats tant entre els treballadors 
autònoms (53; 0,16%) com, sobretot, entre els assalariats 
(1.022; 1,33%). Tot plegat suposa un guany de 1.075 llocs 
de treball a la comarca. En termes interanuals el creixement 
ha estat menys intens, del 0,32%. En aquest cas, s’han 
guanyat 374 llocs de treball autònoms (1,13%) i se n’han 
perdut 21 d’assalariats (-0,03%). 

El creixement de l’ocupació vers els dos períodes de 
referència ha tingut com a procés paral·lel un augment 
en el nombre de centres de cotització donats d’alta a la 
comarca. Així, respecte el trimestre passat el nombre de 
centres ha augmentat en 79, la qual cosa es tradueix en 

un increment relatiu del 0,72%, mentre que en termes 
interanuals el creixement relatiu ha estat del 0,83% per un 
augment absolut de 91 centres.

Ocupació assalariada i empreses al 
Règim General de la Seguretat Social

Considerem ara el Règim General de forma 
independent. El gràfi c 3 mostra, un trimestre més, que 
la grandària mitjana del teixit empresarial de la comarca 
–d’acord amb el tram d’assalariats que ocupa- és, 
marcadament petit; de fet, el 78,75% de les empreses 
són microempreses en tant que ocupen un màxim de 
cinc treballadors i un 19,43% són empreses petites que 
ocupen entre 6 i 10 treballadors assalariats. D’aquest 
manera doncs, la presència d’empresa gran i mitjana és, 
pràcticament, testimonial. Quant al volum d’ocupació, 
l’empresa petita concentra el major volum de treballadors 
assalariats (30.171; 38,79%).

.   
G3. Comptes de cotització segons grandària 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació

G4. Treballadors afi liats segons grandària compte 
cotització 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació

En relació al trimestre passat, com hem vist més amunt, 
el nombre de treballadors assalariats ha augmentat. Aquest 
creixement ha esdevingut per l’augment de l’ocupació en 
les empreses petites (4,63%) i les empreses mitjanes 
(3,88%) mentre que el nombre d’assalariats ha minvat en 
la resta d’empreses, tal i com queda recollit en el gràfi c 6. 
El gràfi c 5 mostra l’evolució dels comptes de cotització de 
tal manera que podem observar que les empreses grans 
han disminuït un 13,64% vers el trimestre passat mentre 
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que la resta d’empreses han augmentat. En relació a un 
any abans, el nombre d’empreses grans també ha minvat 
(-9,52%) mentre que han augmentat les de la resta de 
dimensions. 

G5. Variacions relatives d’empreses per trams 
d’assalariats

VAR. TRIMESTRAL  VAR. ANUAL
Font: Elaboració pròpia

G6. Variacions relatives de treballadors per trams 
d’assalariats

VAR. TRIMESTRAL  VAR. ANUAL
Font: Elaboració pròpia

El sector dels serveis segueix sent cabdal en 
l’economia del Maresme; més de tres quartes parts de les 
empreses donades d’alta a la comarca ho estan en aquest 
sector donat que la seva activitat principal hi pertany. La 
distribució de l’ocupació assalariada sembla doncs, un 
refl ex de la distribució sectorial de les empreses. Així, 
el 77% dels treballadors assalariats estan ocupats en 
activitats del sector dels serveis, un 19% ho estan en la 
indústria, un 4% en la construcció i menys d’un 1% ho està 
en el sector primari. Vers els trimestre passat, el nombre 
d’afi liacions en el sector primari ha augmentat un 30,83%, 
un 10,64% en la construcció i de forma més discreta ho ha 
fet en la indústria (1,18%) i en els serveis (0,84%). Quant als 

comptes de cotització, en el sector primari han crescut un 
5,41%, un 0,52% en els serveis, un 043% en la construcció 
i un 0,07% en el sector industrial (vegeu gràfi cs 9 i 10). Vers 
un any abans, l’ocupació assalariada així com el nombre 
d’empreses ha caigut en el sector de la construcció mentre 
que ha augmentat en la resta, amb intensitats diferents.
 
G7. Comptes de cotització segons els sectors 
d’activitat 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació

G8. Treballadors afi liats segons el sector d’activitat de 
l’empresa 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació

Pel que fa l’ocupació en activitat d’alt valor afegit, 
aquesta ha tingut una evolució negativa vers el trimestre 
passat en reduir-se un 3,56% i perdre 957 treballadors. 
Respecte un any abans l’evolució ha estat igualment 
negativa de manera que els treballadors assalariats en 
activitats d’alt valor afegir ha minvat de 619, un 2,33% en 
termes relatius.

El descens vers el trimestre passat s’explica per la 
caiguda d’afi liacions en els serveis basats en el coneixement 
(-4,71%) i també en la indústria de tecnologia mitjana- 
alta (-0,26%), el qual, al seu torn, ha vingut provocat per 
la pèrdua de treballadors en les activitats industrials de 
tecnologia mitjana-alta, tal i com mostra la taula 2. El factor 
del descens  interanual de l’ocupació en aquestes activitats 
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rau, exclusivament, en els serveis basats en el coneixement 
(-3,05%) mentre que, bo i que l’ocupació ha augmentat en 
les activitats industrials en el seu conjunt, cal senyalar que 
ha disminuït en el cas concret de les activitats industrials 
de tecnologia mitjana- alta, amb especial intensitat en la 
construcció naval (-10,49%).

G9. Variacions relatives d’empreses per sectors

VAR. TRIMESTRAL  VAR. ANUAL
Font: Elaboració pròpia

G10. Variacions relatives de treballadors per sectors

VAR. TRIMESTRAL VAR. ANUAL
Font: Elaboració pròpia

Ocupació al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms

Pel que fa l’ocupació autònoma, aquesta ha augmentat 
tant respecte el trimestre passat com en relació al mateix 

T2. Afi liació en activitats d'alt valor afegit (RGSS). El Maresme, 1T 2014
Activitat 4T 2013 3T 2013 4T 2012 var % trimestral var % anual

Activitats industrials de tecnologia alta (a) 1.476 1.459 1.404 1,17% 5,13%
Activitats industrials de tecnologia mitjana-alta (b) 2.720 2.748 2.727 -1,02% -0,26%
Indústria de tecnologia alta i mitjana-alta (c) 4.196 4.207 4.131 -0,26% 1,57%
Serveis de tecnologia alta o punta (d) 783 711 685 10,13% 14,31%
Serveis basats en el coneixement e (inclou d) 21.731 22.677 22.415 -4,17% -3,05%
Total alt contingut tecnològic (c+d) 4.979 4.918 4.816 1,24% 3,38%
Total Alt Valor Afegit (c+e) 25.927 26.884 26.546 -3,56% -2,33%

Afi liacions total 77.784 76.762 77.805 1,33% -1,34%
Pes alt contingut tecnològic sobre total afi liats 6,40% 6,41% 6,19% -0,01pp 0,21 pp
Pes alt valor afegit sobre total afi liats 33,33% 35,02% 34,12% -1,69 pp -0,79pp
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir de l'aplicació INSS-SITDEL de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona. 
Dades cedides pel Dpt d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

període de l’any anterior. Vers el trimestre passat s’han 
guanyat 53 treballadors autònoms cosa que suposa un 
increment relatiu del 0,16%. Interanualment, el guany de 
treballadors ha estat més intens, 374 treballadors autònoms 
més, cosa que en termes relatius suposa un increment de 
l’1,13%.

Quant a la distribució sectorial de l’activitat autònoma, la 
proporció de treballadors dedicats a activitats del sector dels 
serveis és semblant a la que hem vist pel règim general. És 
a dir, el 76% d’aquests treballadors desenvolupen la seva 
tasca laboral en alguna activitat del sector dels serveis, 
bona part en la secció econòmica del comerç activitat 
que concentra 9.048 treballadors autònoms, el 27,14% 
del total de treballadors per compte propi. Els treballadors 
autònoms que es dediquen a activitats relacionades amb 
la construcció suposen el 13%, els que es dediquen a 
la indústria són el 9% i un 2% es dediquen a activitats 
primàries.

Centrant-nos altra vegada en la informació agregada de 
la comarca, el gràfi c 13 permet copsar quines són les secci-
ons econòmiques que més persones ocupen a la comarca 
considerant només, i de forma agregada, els règims gene-
ral i especial d’autònoms de la Seguretat Social. Un trimes-
tre més, la secció del Comerç a l’engròs i al detall és l’acti-
vitat que més ocupació manté en concentrar el 22,1% dels 
treballadors (24.580), bo i experimentar descensos tant 
respecte el trimestre passat (-1,2%) com vers un any abans 
(-0,2%). Tot seguit se situen la secció de les Indústries ma-
nufactureres amb una concentració del 15.5% (17.273 tre-
balladors), les Activitats sanitàries i de serveis socials amb 
el 13,3% (14.795 treballadors) i l’Hostaleria amb un 9,1% i 
10.121 treballadors. D’aquestes quatre seccions l’única en 
què l’ocupació creix, tant vers el trimestre passat com vers 
un any abans, és la de les indústries manufactureres (0,8% 
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i 1,5%). En l’Hostaleria l’ocupació creix vers el trimestre 
passat (7,3%) i cau en termes interanuals (-4,5%) mentre 
que en les Activitats sanitàries i serveis socials, com hem 
vit també pel Comerç, l’ocupació cau respecte els dos perí-
ode de referència (-2% i -0,9%, respectivament). Conjunta-
ment aquestes quatres seccions concentren el 60,08% dels 
treballadors de la comarca, un total de 66.769

. 
G11. Distribució de treballadors autònoms per sectors 
1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació

T3. Ocupació al règim general i autònom per secció d'activitat econòmica 1T 2014

Secció d'activitat econòmica Treballadors 
afi liats Autònoms Total Var.trimestral Var.anual

Agricultura, ramaderia i pesca 157 723 880 4,8% -0,9%
Indústries extractives 2 4 6 -25,0% -62,5%
Indústries manufactureres 14.115 3.158 17.273 0,8% 1,5%
Energia elèctrica i gas 107 5 112 -1,8% 5,7%
Aigua, sanejament i gestió de residus 399 26 425 3,4% 1,9%
Construcció 3.286 4.223 7.509 5,0% -2,6%
Comerç a l’engròs i al detall 15.532 9.048 24.580 -1,2% -0,2%
Transport i emmagatzematge 1.848 1.828 3.676 -0,1% 0,8%
Hostaleria 7.175 2.946 10.121 7,3% -4,5%
Informació i comunicacions 786 845 1.631 0,7% -1,7%
Activitats fi nanceres i d’assegurances 243 621 864 1,3% 7,1%
Activitats immobiliàries 728 489 1.217 5,0% 5,4%
Activitats professionals i tècniques 2.670 2.793 5.463 2,7% 5,2%
Activitats administratives i auxiliars 3.232 1.652 4.884 1,1% 1,2%
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 4.756 9 4.765 0,6% 3,7%
Educació 5.083 778 5.861 2,1% 4,7%
Activitats sanitàries i serveis socials 13.659 1.136 14.795 -2,0% -0,9%
Activitats artístiques i d’entreteniment 1.707 805 2.512 2,2% 5,1%
Altres serveis 2.031 2.241 4.272 -0,7% -0,5%
Activitats de les llars 268 5 273 -2,2% -0,4%
Organismes extraterritorials 1 1 nd -50,0%
No classifi cats 0 nd nd
Total 77.784 33.336 111.120 1,0% 0,3%
*Data de referència últim dia de cada trimestre. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació

G12. Variacions relatives de treballadors autònoms 
per sectors 1T 2014

VAR. TRIMESTRAL  VAR. ANUAL
Font: Elaboració pròpia

G13. Distribució de l’ocupació (RGSS i RETA) per 
principals branques d’activitat, 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació
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EXPEDIENTS 
DE REGULACIÓ 
D’OCUPACIÓ
G.14 Evolució del nombre d’expedients de regulació d’ocupació i treballadors afectats, El Maresme 2006-2014

TREBALLADORS   EXPEDIENTS
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació

T.4 Expedients de regulació d'ocupació i treballadors afectats per sexe, 1T 2014
Sexe Treballadors 

afectats var trim var anual Expedients 
regulació var trim var anual

Homes 145 -48,94% -60,49%
43 -12,24% -34,85%Dones 107 -37,43% -42,78%

Total 252 -44,62% -54,51%
Font: elaboració pròpia a partir del Dpt. Ocupació i Empresa

T.5 Expedients de regulació d'ocupació i treballadors afectats per tipus de mesura adoptada, 1T 2014
Tipus de Mesura 

adoptada
Expedients 
regulació var trim var anual Treballadors 

afectats var trim var anual
Rescissió 0 -100,00% -100,00% 0 -100,00% -100,00%
Suspensió 25 56,25% -24,24% 132 -28,26% -29,41%
Reducció 18 -33,33% -30,77% 120 -36,84% -54,55%
Total 43 -12,24% -34,85% 252 -44,62% -54,51%
Font: elaboració pròpia a partir del Dpt. Ocupació i Empresa

T.6 Expedients de regulació d'ocupació i treballadors afectats per sectors econòmics, 1T 2014
Sectors Expedients 

regulació var trim var anual Treballadors 
afectats var trim var anual

Agricultura 15 650,00% 15,38% 32 128,57% 14,29%
Indústria 5 0,00% -75,00% 20 -90,95% -91,80%
Construcció 3 -78,57% -57,14% 31 106,67% -11,43%
Serveis 20 -28,57% -23,08% 169 -17,56% -31,58%
Total 43 -12,24% -34,85% 252 -44,62% -54,51%
Font: elaboració pròpia a partir del Dpt. Ocupació i Empresa
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Pel que fa el nombre d’expedients, al llarg d’aquest 
trimestre se n’han comunicat un total de 43, els quals han 
afectat directament un total de 252 persones treballadores, 
145 homes i 107 dones. 

Respecte el trimestre passat el nombre d’expedients ha 
disminuït un 12,24% i un 34,85% en termes interanuals.  
També el volum de persones afectades ha baixat, un 
44,62% vers el trimestre passat i un 54,51% respecte el 
primer trimestre del 2013. Aquests descensos s’han refl ectit 
tant en el col·lectiu masculí (-48,94%; -60,49%) com en el 
femení (-37,43%; -42,78%). 

Quant a la mesura adoptada, en el 58,14% dels 
expedients s’ha optat per la suspensió de la relació laboral 
la qual ha afectat un total de 132 persones. La reducció de 
la jornada laboral ha estat la mesura utilitzada en el 41,86% 
dels expedients i que han afectat directament 120 persones 
treballadores. Els expedients amb suspensió de la relació 

laboral han augmentat un 56,25% vers el trimestre passat 
mentre que han disminuït aquella que han optat per la 
reducció de la jornada laboral (-33,33%).  

La distribució d’expedients per grans sectors d’activitat, 
informació que recollim a la taula 6, indica que la majoria 
s’han produït en el sector dels serveis (20; 46,51%), 15 en 
el sector primari (34,88%), 5 en la indústria (11,63%) i 3 en 
la construcció (6,97%). En els serveis és el sector on més 
treballadors han quedat afectats per algun expedient amb 
un total de 169, el 67,06% del total, 32 en el cas del primari, 
31 en la construcció i 20 en la indústria. 

El nombre d’expedients ha augmentat  en el sector 
primari tant en relació al trimestre passat (650%) com 
respecte un any abans (15,38%). En la resta de sector el 
volum d’expedients ha baixat en relació als dos període de 
referència, menys en la indústria en què el nombre ha estat 
el mateix que el del trimestre anterior.
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ATUR 
REGISTRAT
Evolució de l’atur registrat
T7. Evolució trimestral de l'atur registrat i de la taxa d'atur* per àmbits territorials, 1T 2006- 1T 2014

Període Maresme Prov. Bcn 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% 12,1%
2T 2009 30.914 377.757 499.517 13,7% 13,0% 12,7%
3T 2009 32.037 392.461 515.464 14,2% 13,5% 13,1%
4T 2009 34.698 414.700 553.590 15,4% 14,3% 14,0%
1T 2010 37.074 443.427 595.069 16,2% 15,2% 15,0%
2T 2010 35.097 431.178 574.217 15,4% 14,8% 14,5%
3T 2010 33.636 416.148 550.784 14,7% 14,3% 13,9%
4T 2010 34.972 419.354 564.570 15,3% 14,4% 14,3%
1T 2011 37.060 445.415 601.168 16,0% 15,2% 15,1%
2T 2011 36.259 443.491 591.092 15,6% 15,1% 14,8%
3T 2011 35.842 441.539 585.482 15,5% 15,0% 14,7%
4T 2011 38.438 456.287 615.157 16,6% 15,5% 15,4%
1T 2012 39.897 471.950 637.802 17,2% 16,1% 16,0%
2T 2012 38.990 471.036 627.410 16,8% 16,0% 15,8%
3T 2012 38.627 472.486 623.377 16,7% 16,1% 15,7%
4T 2012 40.834 483.031 648.451 17,9% 16,6% 16,4%
1T 2013 41.562 492.288 663.681 18,2% 17,0% 16,8%
2T 2013 39.727 479.274 638.816 17,4% 16,5% 16,2%
3T 2013 38.410 465.444 614.333 16,8% 16,0% 15,5%
4T 2013 39.918 470.584 632.349 17,5% 16,3% 16,1%
1T 2014 39.611 464.735 629.308 17,4% 16,1% 16,0%

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA *Taxa d'atur calculada sobre la població activa local estimada de cada any, segons metodolgia 
de la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Local de la província de Barcelona

L’evolució de l’atur registrat al Maresme ha estat 
positiva en reduir-se la xifra de persones aturades tant 
respecte el trimestre passat com respecte un any abans. El 
mateix ha succeït en el conjunt de la província de Barcelona 
i de Catalunya.

La mitjana d’aturats del primer trimestre ha estat de 
39.611, un 0,77% menys que el trimestre passat, el que 
suposa un descens absolut de 307 persones. Vers el 
mateix període de l’any anterior la mitjana d’aturats ha 
baixat de 1.951, la qual cosa es tradueix en un descens 
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relatiu del 4,69%. Aquest trimestre l’atur de llarga durada ha 
representat el 46,07% de l’atur total registrat a la comarca 
–una xifra massa elevada- i les demandes d’ocupació de 
persones aturades que superen els dos anys de durada 
han representat el 26,85% de l’atur total i el 58,28% d’entre 
l’atur de llarga durada, unes xifres a tenir ben presents.

G15. Comparativa taxa atur Maresme-Prov.Bcn-Cat.

MARESME    PROV BCN    CATALUNYA
Font: Elaboració pròpia

G16. Variació trimestral de l’atur registrat

Font: Elaboració pròpia

G17. Variació interanual de l’atur registrat

Font: Elaboració pròpia 

En el cas de la província, el nombre de persones 
aturades també ha disminuït; de 5.849 persones vers el 
trimestre passat i de 27.553 en relació a un any abans. 
En valors relatius parlem d’uns descensos de l’1,24% i del 
5,60%, respectivament. 

Com avançàvem, el comportament de la desocupació 
també ha estat bo pel conjunt de Catalunya. Així, l’atur ha 

baixat de 3.041 persones en termes intertrimestrals i de 
34.373 vers un any abans. És a dir, parlem de reduccions 
relatives del 0,48% i del 5,18%, en cada cas.

Aquests moviments a la baixa fan que la taxa d’atur 
registrada2 se situï en el 17,4% al Maresme, en el 16,1% 
en el conjunt de la província i en el 16,0% pel conjunt de 
Catalunya. Un cop més doncs, el Maresme és, d’aquests 
tres territoris de referència, el territori en què la proporció 
de persones aturades registrades posades en relació amb 
aquelles en disposició de treballar és major.

Evolució de l’atur per àmbits 
geogràfi co-funcionals de la comarca

 
G18. Evolució trimestral de l’atur per àmbits 
geogràfi co-funcionals, 2006-2014

ALT MARESME BAIX MARESME ÀMBIT MATARÓ
Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA

G19. Evolució trimestral de la taxa d’atur per àmbits 
geogràfi co-funcionals, 2006-2014

ALT MARESME BAIX MARESME ÀMBIT MATARÓ
Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA

L’evolució a la baixa de l’atur registrat a la comarca s’ha 
refl ectit en gairebé tots els àmbits funcionals d’aquesta. És 

2 Recordem que les taxes d’atur de l’any 2013 estan calculades ja amb la població activa local estimada 2013 d’acord amb la metodologia de la Xarxa XODEL- Xarxa d’Ob-
servatoris de Desenvolupament Econòmic Local.
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a dir, el nombre de persones desocupades ha disminuït tant 
al Baix Maresme com a l’Àmbit de Mataró mentre que s’ha 
mantingut estable a l’Alt Maresme en termes intertrimestrals 
i en tots tres àmbits en termes interanuals. 

G20. Variació trimestral de l’atur registrat

Font: Elaboració pròpia

G21. Variació interanual de l’atur registrat

Font: Elaboració pròpia

Respecte el trimestre passat el Baix Maresme ha 
experimentat el descens més intens, de l’1,92% i 182 
persones aturades menys cosa que situa la xifra d’aturats 
en les 9.299. Respecte un any abans, l’àmbit que 
experimenta la reducció més important és l’Alt Maresme 
(-5,54%; 772 aturats menys). En aquest cas la xifra de 
persones aturades se situa en les 13.322. I a l’Àmbit de 
Mataró el volum de persones aturades ha estat de 16.990 
després de reduir-se en 125 persones vers el trimestre 
passat (-0,73%) i de 811 respecte un any abans (-4,56%). 

T8.  Atur registrat per grups d'edat i sexe i variacions relatives  1T 2014
Grups 
d'edat

Homes Dones Total
Aturats var.trim. var.anual Aturats var.trim. var.anual Aturats var.trim. var anual

16-19 322 -4,73% -14,13% 189 -10,85% -14,48% 511 -7,09% -14,26%
20-24 1.020 -0,20% -10,37% 752 -5,05% -14,64% 1.772 -2,32% -12,19%
25-29 1.548 -3,19% -18,35% 1.434 -1,78% -16,77% 2.982 -2,52% -17,60%
30-34 2.090 -2,88% -19,46% 1.970 -1,05% -11,30% 4.060 -2,00% -15,70%
35-39 2.667 -2,31% -7,94% 2.696 -1,21% -5,27% 5.363 -1,76% -6,62%
40-44 2.565 -2,14% -8,03% 2.632 -1,72% -0,68% 5.196 -1,94% -4,47%
45-49 2.715 -1,99% -1,99% 2.654 -1,78% -1,30% 5.369 -1,88% -1,65%
50-54 2.586 0,98% 0,08% 2.628 0,04% -2,30% 5.214 0,50% -1,14%
55-59 2.629 3,95% 7,31% 3.045 0,43% 3,12% 5.674 2,03% 5,02%
> = 60 1.481 2,14% 1,65% 1.989 3,43% 14,44% 3.469 2,85% 8,58%

 TOTAL 19.623 -0,75% -6,34% 19.988 -0,78% -3,02% 39.611 -0,77% -4,69%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. d’Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA

Quant a les taxes d’atur, se situen en el 19,53% a l’Àmbit 
de Mataró, en el 18,50% a l’Alt Maresme i en el 13,58% al 
Baix Maresme.

Característiques/perfi l de l’atur 
registrat 

Reprenent l’anàlisi agregada comarcal, el gràfi c 23 
posa de manifest que la reducció de la desocupació a la 
comarca ha estat el resultat del descens de l’atur en tots 
dos sexes. En termes relatius i intertrimestrals l’atur en 
ambdós grups ha davallat un 0,8%. Tot plegat es tradueix 
en una reducció de 149 homes aturats i 158 dones aturades 
menys que el trimestre passat. L’evolució interanual, com 
hem vist, també ha estat positiva en minvar la desocupació 
un 4,69%. En aquest cas també ha estat fruit del descens 
de l’atur registrat en ambdós sexes, això sí amb més 
intensitat entre els homes que entre les dones; un 6,34% 
en el cas dels homes i un 3,02% en el cas de les dones. 
Si ens referim als valors absoluts aquestes reduccions 
es tradueixen en 1.328 homes aturats menys que un any 
abans i 623 dones aturades menys en els mateixos termes. 

Pel que fa l’edat, el descens de l’atur ha estat força 
generalitzat de manera que la majoria de grups d’edat 
n’han sortit benparats. Bo i això, destaquem que la 
desocupació ha augmentat entre les persones de 50 anys 
i més, amb major intensitat entre les persones de 60 anys 
i més (2,85%). En termes interanuals l’evolució ha estat 
molt semblant si bé els descensos han estat més intensos 
i l’atur ha augmentat entre les persones de 55 anys i més. 
També en aquests termes l’increment de l’atur entre les 
persones de 60 anys i més ha estat més intens (8,58%). Si 
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considerem les variables edat i sexe, veiem que el descens 
de l’atur ha impactat en bona part dels grups d’edat 
d’ambdós col·lectius i que en tots dos casos els augments 
registrats queden limitats a les edats de 50 anys i més, 
com recollim a la taula 8. De la mateixa manera, la reducció 
interanual de l’atur també ha estat molt generalitzada i els 
increments han quedat acotats en les edats de 55 anys i 
més. En el cas dels homes, ha estat major l’increment de 
l’atur entre els homes de 55-59 anys (7,31%) mentre que 
en el cas de les dones el major increment s’ha experimentat 
en el grup d’edat de 60 anys i més (14,44%).

G22. Evolució trimestral de l’atur per sexe 2006-2014

HOMES DONES TOTAL
Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA

G23. Variació trimestral de l’atur registrat

VAR. TRIMESTRAL VAR.ANUAL
Font: Elaboració pròpia

Quant al nivell formatiu acreditat per les persones en 
situació d’atur registrat, són majoria, un cop més, aquelles 
que n’acrediten de secundaris, un total de 28.356 persones 
que representen el 71,59% del total d’aturats a la comarca. 
En relació al trimestre passat, les persones aturades que 
acrediten aquest nivell formatiu han disminuït un 0,48% 
(-136) descens que ha estat superat per l’experimentat per 
les persones que n’acrediten de post-secundaris (-3,34%; 

-195). Ha augmentat el nombre de persones aturades que 
acredita un nivell formatiu d’estudis primaris o inferiors 
(0,43%; 24). En termes interanuals, el descens de l’atur 
s’ha refl ectit en tots els col·lectius i el descens més intens 
s’ha produït entre les persones que acrediten nivells 
formatius més baixos (-5,76%).

El comportament de l’atur per grans sectors d’activitat 
ha estat positiu en el cas de la indústria i la construcció 
així com pel grup de persones sense ocupació anterior. En 
la construcció el volum de demandes ha baixat un 4,7% 
(-260), un 1,8% en la indústria (-116) i de manera testimonial 
en el grup dels SOA (-0,1%; -1). En canvi, ha augmentat el 
volum de demandants aturats en el sector primari (6,7%; 
55) i també en el sector dels serveis (16; 0,1%). En relació 
a un any abans, l’evolució també ha estat negativa pel 
sector primari en què l’atur ha augmentat de 78 persones, 
un 9,8% en valors relatius. Per la resta de sectors ha estat 
positiva ja que el volum de persones aturades ha minvat; 
un 15,1% (-931) en el cas de la construcció, un 8% (-563) 
en el cas de la indústria, un 1,7% (-423) en el cas dels 
serveis i un 5,5% (-113) en el cas del grup de persones 
sense ocupació anterior.

 
T9. Atur registrat per nivell d'instrucció - 1T 2014
 Nivell      
 d'estudis

Nombre 
Aturats 

Variacions 
Trimestre anterior Any anterior
Absoluta % Absoluta % 

Primaris o 
inferiors 5.613   24 0,43% -343 -5,76%

Secundaris 28.356   -136 -0,48% -1413 -4,75%
Post-
secundaris 5.642   -195 -3,34% -295 -4,97%
Total 39.611   -307 -0,77% -1951 -4,69%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA

T10. Atur registrat per sectors econòmics - 1T 2014

 Sectors Nombre 
Aturats 

Variacions 
Trimestre anterior Any anterior
Absoluta % Absoluta % 

Agricultura 875 55 6,7% 78 9,8%
Indústria 6.499 -116 -1,8% -563 -8,0%
Construcció 5.223 -260 -4,7% -931 -15,1%
Serveis 25.064 16 0,1% -423 -1,7%
SOA 1.950 -1 -0,1% -113 -5,5%
Total 39.611 -307 -0,8% -1.951 -4,7%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA

Quant a la distribució de l’atur per sectors d’activitat, 
aquesta és semblant en el tres àmbits de referència, com 
queda palès en el gràfi c 24, en tant que el sector dels 
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serveis aplega bona part de l’atur registrat seguit per la 
indústria, la construcció i el sector primari. La diferència 
rau, de fet, en el pes de l’atur a cada sector. Així, la comarca 
acumula el 63% de l’atur registrat en els serveis, un pes 
menor que el de la província i Catalunya. La construcció 
aplega el 13% dels aturats registrats en tots tres àmbits. 
L’atur industrial suposa el 17% de l’atur total registrat al 
Maresme, el 14% en el conjunt de Catalunya i el 15% a la 
província de Barcelona mentre que l’atur del sector primari 
suposa el 3% de l’atur total català, el 2% de l’atur total del 
Maresme i l’1% de l’atur total de la província. El grup de 
persones aturades sense ocupació anterior suposa el 5% 
de l’atur registrat en tots tres àmbits.

Pel que fa l’evolució de l’atur per sectors, hi ha hagut 
diferències entre àmbits. Tal i com il·lustra el gràfi c 25, 
l’atur registrat en el sector primari ha augmentat en tots 
tres àmbits i tant vers el trimestre passat com respecte un 
any abans. L’atur industrial així com el de la construcció ha 
baixat en tots tres àmbits i també en relació al dos períodes 
de referència. Quant als serveis, ha baixat en el cas de 
la província i de Catalunya tant vers el trimestre passat 
com un any abans mentre que en el cas del Maresme 
l’atur del sector ha augmentat en termes intertrimestrals 
i ha disminuït en termes interanuals. Pel que fa el grup 
de persones sense ocupació anterior, el nombre de 
demandants ha baixat al Maresme vers els dos períodes 
de referència mentre que en el cas de la província i del 
conjunt de Catalunya el volum d’aquest grup ha augmentat 
tant intertrimestralment com interanual.

Només tres seccions econòmiques concentren prop de 
la meitat de l’atur registrat al Maresme. El comerç a l’engròs 
i al detall (6.568; 16,58%), les indústries manufactureres 
(6.135; 15,49%) i la construcció (5.223; 13,19%) apleguen 
conjuntament 17.926 persones en situació d’atur registrat, 
la qual cosa suposa el 45,26% de l’atur registrat a la 
comarca. La secció del comerç és la que evoluciona més 
desfavorablement en tant que la xifra d’aturats augmenta 
vers el trimestre passat (1,48%).  

 

G24. Distribució de l’atur per sector d’activitats, 
Maresme-Província de Barcelona-Catalunya. 1T 2014
Maresme

Província de Barcelona

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA
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G25. Variacions relatives de l’atur registrat per sectors 
Maresme-Província de Barcelona-Catalunya. 1T 2014
Maresme

Província de Barcelona

Catalunya

 VAR. TRIMESTRAL VAR.ANUAL
Font: Elaboració pròpia 
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ATUR REGISTRAT 
DE PERSONES 
ESTRANGERES
G26. Evolució trimestral de l’atur registrat 
d’estrangers al Maresme, 2006-2014

HOMES  DONES TOTAL
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA

G27. Variacions relatives de l’atur registrat de 
persones estrangeres

VAR. TRIMESTRAL  VAR.ANUAL
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA

El primer trimestre de l’any ha tancat amb una mitjana 
de 3.895 persones estrangeres aturades registrades. De 
fet, el comportament ha divergit d’aquell que hem vist 
per les dades agregades de la comarca. En aquest cas, 
l’atur ha augmentat en relació al trimestre passat (0,51%) 
mentre que per les dades agregades hem vist que l’atur 
havia davallat.  En canvi, l’atur registrat entre les persones 
estrangeres ha minvat respecte un any abans i ho ha 
fet amb major intensitat (-7,80%) que pel conjunt de la 
comarca (-4,7%).

L’augment intertrimestral de la desocupació és el 
resultat de l’increment de l’atur en tots dos sexes; en el cas 
dels homes un 0,67% (26) i en el cas de les dones ho fa en 
un 0,31% (8). En termes interanuals, la reducció de l’atur 
en aquest col·lectiu també ve determinada pel descens 
experimentat en tots dos sexes; un 8,50% en el cas dels 
homes (-362) i un 6,66% en el cas de les dones (-183).  

L’augment intertrimestral de l’atur per grups d’edat es 
refl ecteix en els trams 16-19 anys (10,26%), 30-39 anys i 
en el de 50 en endavant, tal i com queda recollit a la taula 
11. El descens interanual ha tingut un impacte molt més 
ampli cosa que fa les reduccions s’hagin refl ectit en el tram 
d’edat que comprèn els 16 i 49 anys. Per contra, en els 
grups d’edat de 50 any si més el nombre de demandants 

T11. Atur registrat de persones estrangeres per grups d'edat i sexe 1T 2014
Grups 
d'edat

Homes Dones Total
Aturats var.trim. var. anual Aturats var. trim. var. anual Aturats var. trim. var. anual

16-19 56 16,67% -23,29% 30 0,00% -14,29% 86 10,26% -20,37%
20-24 170 2,41% -11,92% 116 -12,12% -25,16% 286 -4,03% -17,82%
25-29 307 -1,92% -20,47% 306 -3,16% -14,04% 613 -2,54% -17,39%
30-34 586 2,63% -15,93% 447 2,05% -5,89% 1.033 2,38% -11,86%
35-39 753 1,07% -10,68% 478 0,21% -3,82% 1.231 0,74% -8,13%
40-44 637 -2,75% -7,95% 376 1,08% -0,79% 1.013 -1,36% -5,42%
45-49 544 -5,23% -4,56% 313 -2,80% -11,58% 857 -4,35% -7,25%
50-54 421 2,93% 0,48% 271 7,97% 7,97% 692 4,85% 3,28%
55-59 271 11,07% 12,45% 144 2,86% -13,25% 415 8,07% 1,97%
> = 60 151 4,14% 6,34% 82 6,49% 5,13% 233 4,95% 5,43%

 TOTAL 3.895 0,67% -8,50% 2.563 0,31% -6,66% 6.457 0,51% -7,80%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA
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aturats ha augmentat. Per sexe i grup d’edat, veiem que 
l’augment de l’atur masculí s’explica pels increments 
experimentats en els trams d’edat 16-24 anys, 30-39 anys 
i 50 anys i més, mentre que el del col·lectiu femení és el 
resultats dels increments registrats en els trams 30-44 anys 
i de 50 en endavant.  En termes interanuals, en el cas dels 
homes la reducció de l’atur ha tingut un impacte ampli que 
s’ha refl ectit en totes les edats compreses entre els 16 i els 
49 anys. Major impacte ha tingut entre el col·lectiu femení 
de manera que l’atur només ha augmentat entre les dones 
de 50-54 anys (7,97%) i les de 60 anys i més (5,13%). 

T12. Atur registrat de persones estrangeres per nivell 
d'instrucció 1T 2014
 Nivell      
 d'estudis

Nombre 
Aturats 

Variacions 
Trimestre anterior Any anterior
Absoluta % Absoluta % 

Primaris o 
inferiors 2.591 23 0,90% -212 -7,56%

Secundaris 3.659 21 0,58% -316 -7,95%
Post-
secundaris 207 -11 -5,05% -17 -7,59%

Total 6.457 33 0,51% -546 -7,80%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA

D’acord amb el nivell formatiu acreditat per les persones 
registrades com a aturades, també en el cas d’aquest 
col·lectiu són majoria els que n’acrediten de secundaris, 
un total de 3.659 que representen el 56,67% del total. De 
tota manera, la diferència amb aquells que n’acrediten de 
primaris o inferiors és molt més petita de la que hem vist 
per les dades agregades. En relació al trimestre anterior 
el nombre de persones aturades que acreditaven estudis 
post-secundaris ha baixat (-5.,05%) però ha augmentat el 
volum d’aturats en els dos grups restants; un 0,9% entre els 
que n’acrediten de primaris o inferiors i un 0,58% entre els 
que n’acrediten de secundaris. Respecte un any abans el 
descens de l’atur s’ha refl ectit en tots tres grups.

Com hem vist també per l’agregat comarcal, el 
comportament de la desocupació en relació al trimestre 
anterior ha estat positiu pel sector de la construcció (-3,2%; 
-45) i per l’industrial (-3,2%; -17) i negatius per la resta de 
sectors en què el volum de persones aturades demandants 
de feina ha augmentat; un 4,5% en el sector primari, un 
1,6% en els serveis i un 2,7% en el grup de persones sense 
ocupació anterior. Respecte un any abans la desocupació 
ha disminuït en tots els sector llevat del primari, el qual ha 
experimentat un augment del 7,5% (39 aturats més).

 En el cas del col·lectiu estranger, la secció econòmica 
amb un major pes d’atur registrat és la Construcció que amb 
un total de 1.365 persones inscrites concentra el 21,14% 
de l’atur registrat d’aquest col·lectiu. Tot seguit trobem 
l’Hostaleria amb 890 persones aturades registrades, el 
13,78%, i després el Comerç a l’engròs i al detall amb 647 
aturats, un 10,02% sobre el total d’atur d’estrangers.

T13. Atur registrat per sectors econòmics 1T 2014

 Sectors Nombre 
Aturats 

 Variacions 
Trimestre anterior Any anterior
Absoluta % Absoluta % 

Agricultura 556 24 4,5% 39 7,5%
Indústria 508 -17 -3,2% -60 -10,6%
Construcció 1.365 -45 -3,2% -279 -17,0%
Serveis 3.179 49 1,6% -180 -5,4%
SOA 849 22 2,7% -65 -7,1%
Total 6.457 33 0,5% -546 -7,8%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA

G28. Distribució de l’atur registrat de persones 
estrangeres per sector d’activitat 1T 2014
Maresme

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA

G29. Variacions relatives de l’atur registrat de 
persones estrangeres per sectors
Maresme

Font: Elaboració pròpia
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Evolució de la contractació

G30. Evolució trimestral de la contractació 
1T 2006 - 1T 2014

HOMES  DONES  TOTAL
Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA

Al llarg del primer trimestre de l’any 2014 s’han 
formalitzat un total de 18.684 noves contractacions, 
una xifra inferior a la del trimestre passat, fet doncs que 
comporta una davallada del 10,19% i 2.119 contractacions 
menys. La comparativa amb el mateix període de l’any 
anterior indica que l’evolució ha estat positiva en registrar 
1.496 contractacions més i, per tant, experimentar un 
creixement relatiu del 8,7%.

Característiques de la contractació
Per sexe, el comportament de la contractació ha tingut 

el mateix signe que la variació global per tots dos sexes 
i respecte els dos període de referència. Així, vers el 
trimestre anterior, la contractació masculina ha disminuït un 
7,17% i la femenina un 13,22% en perdre, respectivament, 
748 contractes i 1.371. Respecte el primer trimestre de l’any 
2013, el creixement de la contractació ha estat del 9,87% 
pels homes i del 7,48% per les dones. El grup masculí 
ha formalitzat 870 contractacions més que un any abans 

CONTRACTACIÓ 
LABORAL

davant de les 626 noves contractacions que ha aconseguit 
el col·lectiu femení. 

Com és habitual, un cop més, la majoria de les 
noves contractacions formalitzades han estat de caràcter 
temporal, el 85,15%. Bo i això, la taula 14 permet veure que, 
en relació al trimestre passat, la reducció de la contractació 
s’ha concentrat en la contractació temporal, la qual ha 
caigut un 12,56%. Per contra, la contractació amb caràcter 
indefi nit ha crescut (6,40%). El creixement interanual de 
la contractació ve determinat, en canvi, per l’augment del 
nombre de contractes temporals (11,1%) mentre que els de 
caràcter indefi nit han minvat (-3,4%).

G31. Variacions relatives de la contractació per sexe

VAR. TRIMESTRAL  VAR.ANUAL
Font: Elaboració pròpia

Per edats, la caiguda de la contractació vers el trimestre 
passat s’ha refl ectit en bona part dels grups d’edat, tal i 
com recull la taula 15. De fet, la contractació només ha 
augmentat en el grup de 45-49 anys (1,13%) i dels 55 anys 
en endavant. Si hi afegim la variable sexe a la d’edat, veiem 
que en el cas dels homes la incidència del descens es 
concentra en els trams d’edat 16-34 anys, 40-49 anys i 55-
59 anys. En el cas de les dones l’impacte també ha estat 
ampli de manera que ha caigut la contractació en el tram 
d’edat 16-44 anys i 50-54 anys. El creixement interanual ha 
incidit positivament en tots els grups d’edat. En el cas dels 
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homes el comportament ha estat el mateix si bé en el cas 
de les dones hi hagut l’excepció del grup 55-59 anys en què 
la contractació ha disminuït.

T14. Tipus de contractació 1T 2014
Tipus 
contracte

Nombre de 
contractes var.trimestral var. anual

Indefi nit 2.775 6,40% -3,4%
Temporal 15.909 -12,56% 11,1%
Total 18.684 -10,19% 8,7%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

G32. Distribució de la contractació per tipus 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

 El canvi metodològic introduït amb l’Ordre ESS 
1727/2013 fa obligatori que les empreses de treball 
temporal (ETT) comuniquin el compte de cotització de 
l’empresa usuària a partir del gener del 2014. D’aquesta 
manera l’activitat econòmica del contracte serà extreta 
de l’empresa usuària i no de l’ETT. Així, les dades de 
contractació de l’any 2014 no són comparables amb 
les dels anys anteriors amb les variables sector, secció 
econòmica, divisió econòmica, etc. D’aquesta manera es 
produeix un trencament de la sèrie temporal. 

 

T15. Contractació per edat i sexe per grups d’edat 1T 2014
Grups 
d'edat

Homes Dones Total
Contractes var. trim. var. anual Contractes var. trim. var. anual Contractes var. trim. var. anual

16-19 191 -19,75% 11,70% 207 -25,81% 6,70% 398 -23,02% 9,04%
20-24 1.181 -24,44% 7,36% 1.482 -28,92% 18,75% 2.663 -27,00% 13,42%
25-29 1.514 -15,80% 0,46% 1.528 -11,88% 4,16% 3.042 -13,87% 2,29%
30-34 1.803 -4,65% 8,42% 1.349 -17,24% 1,05% 3.152 -10,48% 5,14%
35-39 1.760 5,39% 14,51% 1.200 -9,71% 2,13% 2.960 -1,30% 9,14%
40-44 1.235 -2,68% 16,18% 1.144 -7,82% 5,83% 2.379 -5,22% 10,96%
45-49 882 -0,45% 9,29% 998 2,57% 12,13% 1.880 1,13% 10,78%
50-54 653 0,15% 20,70% 621 -5,48% 19,65% 1.274 -2,67% 20,19%
55-59 306 -0,33% 6,99% 341 5,57% -2,85% 647 2,70% 1,57%
> = 60 159 0,63% 14,39% 130 8,33% 14,04% 289 3,96% 14,23%
 Total 9.684 -7,17% 9,87% 9.000 -13,22% 7,48% 18.684 -10,19% 8,70%

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA

G33. Contractes segons durada 1T 2014

F ont: Elaboració pròpia a partir D’Hermes - DIBA

T16. Contractació per sectors d'activitat 1T 2014
Sector Con-

tractes
Trim.

 anterior
Var.

relativa
Any 

anterior
Var.

relativa
Agricultura 432 nd nd nd nd
Indústria 3.453 nd nd nd nd
Construcció 1.153 nd nd nd nd
Serveis 13.646 nd nd nd nd
Total 18.684 20.803 -10,19% 17.188 8,70%
Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA

G34. Distribució de la contractació per sectors 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA
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T17. Contractació per activitat econòmica 1T 2014

Activitat Econòmica Nombre 
contractes % Var.

 trim. %
Var. 

anual %
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 432 2,31% nd nd
Indústries extractives 4 0,02% nd nd
Indústries manufactureres 3.260 17,45% nd nd
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 73 0,39% nd nd
Aigua, sanejament i gestió de residus 116 0,62% nd nd
Construcció 1.153 6,17% nd nd
Comerç a l'engròs i al detall 2.710 14,50% nd nd
Transport i emmagatzematge 893 4,78% nd nd
Hostaleria 2.374 12,71% nd nd
Informació i comunicacions 199 1,07% nd nd
Activitats fi nanceres i d'assegurances 360 1,93% nd nd
Activitats immobiliàries 78 0,42% nd nd
Activitats professionals, científi ques i tècniques 2.337 12,51% nd nd
Activitats administratives i serveis auxiliars 348 1,86% nd nd
Administració pública, Defensa i SS obligatòria 192 1,03% nd nd
Educació 699 3,74% nd nd
Activitats sanitàries i de serveis socials 2.057 11,01% nd nd
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 623 3,33% nd nd
Altres serveis 313 1,68% nd nd
Activitats de les llars 463 2,48% nd nd
Organismes  extraterritorials 0 0,00% nd nd
Total 18.684 100,00% -10,19% 8,70%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

Quant a distribució sectorial de la nova contractació 
formalitzada el sector serveis ha estat, de nou, aquell que 
més contractes ha generat; un total de 13.646, el 73,04%. 

El sector industrial se situa en el segon lloc amb el 19% 
de la contractació formalitzada aquest trimestre.

En relació a la contractació per seccions d’activitat 
econòmica, les tres activitats que han generat més 
nous contractes al llarg del trimestre són les Indústries 
manufactureres (3.260; 17,45%), el Comerç a l’engròs i al 
detall (2.710; 14,50%) i l’Hostaleria (2.374; 12,71%) diferent 
al que va passar el trimestre passat. De fet, cal destacar la 
contractació en les Indústries manufactureres, en què les 

divisions químiques i farmacèutiques conjuntament amb 
les de confecció de peces de vestir i la tèxtil hi han jugat 
un paper principal; les quatre divisions han acumulat un 
total de 1.932 contractacions aquest trimestre cosa que 
representa el 59,26% de les contractacions generades a la 
secció econòmica de les Indústries manufactureres.  En el 
cas del Comerç a l’engròs i al detall, la divisió del comerç 
al detall ha generat el 63,98% de les contractacions de la 
secció aquest trimestre, mentre que els serveis de menjar 
i begudes han acumulat un total de 1.869 nous contractes 
aquest trimestre
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CONTRACTACIÓ 
LABORAL DE PERSONES 
ESTRANGERES
Evolució de la contractació de 
persones estrangeres
G35. Evolució trimestral de la contractació de 
persones estrangeres 1T 2006 - 1T 2014

HOMES  DONES  TOTAL
Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA

Dels contractes formalitzats al llarg del trimestre el 
16,12% han estat signats per persones de nacionalitat 
estrangera. És a dir, les persones d’aquest col·lectiu han 
formalitzat un total de 3.012 contractes dels 18.684 signats 
en el conjunt de l’agregat comarcal. Com també hem vist 
per l’agregat comarcal, aquesta xifra suposa una disminució 
en relació al nombre de contractes signats el trimestre 
anterior que es tradueix en un descens relatiu de l’1,28%. 
En aquest cas, igual com hem vist per l’agregat comarcal, 
l’evolució interanual també ha estat positiva (3,61%).

Característiques de la contractació 
de persones estrangeres

El descens de la contractació ha impactat de forma més 
intensa el col·lectiu femení (-2,85%) que no pas el masculí 
(-0,22%). El creixement interanual de la contractació, del 
3,61%, ha estat fruit de l’augment del volum de contractes 
formalitzats tant per homes (2,02%) com, especialment, 
per dones (6,15%). 

La reducció de la contractació en el col·lectiu estranger 
s’ha fonamentat en la caiguda de la contractació de tipus 
temporal, contractes que han disminuït un 1,94% vers el 

trimestre passat en front del creixement de la contractació 
indefi nida (1,54%). Malgrat això, els contractes temporals 
han estat, una vegada més, els més nombrosos de manera 
que el 80,34% de la nova contractació formalitzada per 
persones estrangeres ha estat temporal, o el que és el 
mateix l’índex de temporalitat contractual segueix sent 
molt elevat.  Respecte un any abans, el creixement de 
la contractació ha vingut determinat per la contractació 
temporal, la qual ha augmentat un 5,8% davant de la 
disminució dels contractes indefi nits (-4,5%).

  
G36. Variacions relatives de la contractació de 
població estrangera

VAR. TRIMESTRAL  VAR.ANUAL
Font: Elaboració pròpia 

 
El descens de la contractació vers el trimestre passat 

ha repercutit negativament en força grups d’edat però 
no en tots, tal i com recull la taula 19. De fet, la reducció 
s’ha concentrat en el tram d’edat 16-34 anys i en els grup 
d’edat de 55-59 anys. L’impacte del creixement  ha estat 
igual d’extens que el descens intertrimestral de manera que 
només s’ha refl ectit en la meitat dels grups d’edat; en el 
més jove (26,67%) i en el tram 35-54 anys. 

Si considerem les variables edat i sexe veiem, a la 
mateixa taula 9, que la caiguda de la contractació vers el 
trimestre anterior ha quedat acotat en els trams masculins 
16-34 anys i 45-59 anys. En el cas de les dones aquestes 
reduccions s’han palesat en els trams 20-39 anys i dels 55 
anys en endavant. El creixement interanual, s’ha refl ectit en 
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els grups masculins de 16-19 anys i 35 anys en endavant i 
en els grups femenins  de 16-24 anys i 35-54 anys. 

T18. Tipus de contractació població estrangera 1T 2014
Tipus 
contracte

Nombre de 
contractes var.trimestral var. anual

Indefi nit 592 1,54% -4,5%
Temporal 2.420 -1,94% 5,8%
Total 3.012 -1,28% 3,6%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

G37 Distribució de la contractació estragera per tipus 
de contracte, 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

G38. Contractes de població estrangera segons 
durada  1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA

T19. Contractació de població estragera per edat i sexe 1T 2014
Grups 
d'edat

Homes Dones Total
Contractes var. trim. var. anual Contractes var. trim. var. anual Contractes var. trim. var. anual

16-19 28 -20,00% 47,37% 29 26,09% 11,54% 57 -1,72% 26,67%
20-24 112 -12,50% -13,18% 125 -20,38% 1,63% 237 -16,84% -5,95%
25-29 258 -4,44% -1,53% 183 -4,19% -4,19% 441 -4,34% -2,65%
30-34 380 -3,55% -13,64% 233 -6,80% 0,00% 613 -4,81% -8,92%
35-39 422 5,50% 2,43% 219 -6,01% 23,03% 641 1,26% 8,64%
40-44 318 7,43% 22,31% 173 7,45% 6,79% 491 7,44% 16,35%
45-49 170 -0,58% 16,44% 138 35,29% 21,05% 308 12,82% 18,46%
50-54 85 -1,16% 26,87% 57 3,64% 16,33% 142 0,71% 22,41%
55-59 28 -9,68% -20,00% 28 -34,88% -9,68% 56 -24,32% -15,15%
> = 60 20 42,86% 33,33% 6 -45,45% -60,00% 26 4,00% -13,33%
 Total 1.821 -0,22% 2,02% 1.191 -2,85% 6,15% 3.012 68,74% 3,61%

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

T20. Contractació de població estrangera per sectors 
d'activitat, 1T 2014

Sector Con-
tractes

Trim.
 anterior

Var.
relativa

Any 
anterior

Var.
relativa

Agricultura 254 nd nd nd nd
Indústria 519 nd nd nd nd
Construcció 275 nd nd nd nd
Serveis 1.964 nd nd nd nd
Total 3.012 3.051 -1,28% 2907 3,61%
Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA

G39. Distribució de la contractació estrangera per 
sectors 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA

El sector dels serveis ha generat el 65,21% de les 
noves contractacions formalitzades per persones amb 
nacionalitat estrangera.  

La taula 21, en què recollim la distribució de la 
contractació per seccions d’activitat econòmica, posa de 
manifest que aquest trimestre les quatre activitats que 
més han contractat al llarg d’aquest trimestre han estat 
Indústries manufactureres (511; 16,97%),   l’Hostaleria (488; 
16,20%), el Comerç a l’engròs i al detall (396; 13,15%) i les 
Construcció (275; 9,13%).
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T21. Contractació de població estrangera per activitat econòmica 1T 2014

Activitat Econòmica Nombre 
contractes % Var.

 trim. %
Var. 

anual %
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 254 8,43% nd nd
Indústries extractives 0 0,00% nd nd
Indústries manufactureres 511 16,97% nd nd
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 7 0,23% nd nd
Aigua, sanejament i gestió de residus 1 0,03% nd nd
Construcció 275 9,13% nd nd
Comerç a l'engròs i al detall 396 13,15% nd nd
Transport i emmagatzematge 63 2,09% nd nd
Hostaleria 488 16,20% nd nd
Informació i comunicacions 24 0,80% nd nd
Activitats fi nanceres i d'assegurances 9 0,30% nd nd
Activitats immobiliàries 13 0,43% nd nd
Activitats professionals, científi ques i tècniques 15 0,50% nd nd
Activitats administratives i serveis auxiliars 191 6,34% nd nd
Administració pública, Defensa i SS obligatòria 41 1,36% nd nd
Educació 16 0,53% nd nd
Activitats sanitàries i de serveis socials 53 1,76% nd nd
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 234 7,77% nd nd
Altres serveis 59 1,96% nd nd
Activitats de les llars 37 1,23% nd nd
Organismes  extraterritorials 325 10,79% nd nd
Total 3.012 100,00% -1,28% 3,61%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació 
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Evolució de la sinistralitat laboral a 
la comarca

G40. Evolució trimestral de la sinistralitat laboral. El 
Maresme, 2006-2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

L’any 2014 ha començat bé al Maresme en relació 
als accidents laborals en el sentit que el seu nombre s’ha 
reduït en relació al trimestre anterior i al mateix període de 
l’any anterior. S’han comunicat un total de 632 accidents 
laborals, la qual cosa ha suposat un lleu descens respecte 
del trimestre passat (-0,94%) i també respecte d’un any 
abans (-3,07%). Traduït en valors absoluts tot plegat 
suposa 6 accident menys en termes interanuals i 20 menys 
en termes interanuals.

Característiques de la sinistralitat
Pel que fa els accidents laborals per grans sectors 

d’activitat, la distribució il·lustrada en el gràfi c 41 deixa 
palès que no s’han produït canvis substancials respecte de 
períodes precedents. Així, el sector dels serveis ha estat, 
una vegada més, aquell que ha comunicat més accidents 
laborals amb resultat de baixa, un total de 430, el 68,04% 
del total de sinistres comunicats aquest trimestre. En 

SINISTRALITAT
LABORAL

segon lloc, com és habitual, s’ha situat la indústria amb 119 
accidents, el 18,83% del total, seguida per la construcció 
(62; 9,81%) i el sector primari (21; 3,32%). 

Pel que fa l’evolució vers el trimestre anterior, el volum 
d’accidents laborals ha augmentat en el sector primari 
(5%) i en el dels serveis (4,88%) mentre que ha baixat en 
la indústria (-16,20%) i la construcció (-6,06%). L’evolució 
interanual indica un augment dels sinistres en el sector 
primari (16,67%) i una reducció en el sector industrial 
(-15,60%) i en el dels serveis (-0,23%). 

Un trimestre més tornem a destacar que no s’ha produït 
cap accident laboral mortal a la comarca. Dels accidents 
ocorreguts el 99,21% han tingut un grau de gravetat lleu i el 
0,79% han estat de caràcter greu. 

G41. Distribució dels accidents laborals amb baixa per 
sectors econòmics 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

G42. Variacions relatives d’accidentalitat per sectors

VAR. TRIMESTRAL VAR.ANUAL
Font: Elaboració pròpia
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L’evolució de la sinistralitat laboral per sexes ha divergit. 
Els accidents laborals entre els homes han disminuït, tant 
si ho comparem amb el trimestre passat (-6; -1,51%) com 
amb el mateix període de l’any anterior (-34; -7,98%). En el 
cas de les dones, el nombre d’accidents ha estat el mateix 
que el del trimestre passat mentre que en relació a un any 
abans la sinistralitat laboral ha augmentat (14; 6,19%). 

Quant a la distribució dels accidents, el 62,03% del 
total han estat protagonitzats per homes –un total de 392- i 
el 37,97% restant han estat protagonitzats per dones –un 
total de 240-. D’aquesta manera doncs, una vegada més, 
els homes segueixen tenint més accidents laborals que les 
dones.

T22. Accidents laborals amb baixa per sectors i grau 
de gravetat 1T 2014

Sectors Lleus Greus Mortals Total 
accidents

Agricultura 21 0 0 21
Indústria 116 3 0 119
Construcció 60 2 0 62
Serveis 430 0 0 430
Total 627 5 0 632
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

T.23 Sinistralitat per sector econòmic i sexe 1T 2014
Sectors Homes Dones Total

Agricultura 16 5 21
Indústria 102 17 119
Construcció 58 4 62
Serveis 216 214 430
Total 392 240 632
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

G43. Distribució per sectors de la sinistralitat 
masculina 1T 2014

Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

G44. Distribució per sectors de la sinistralitat 
femenina 1T 2014

    
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació

Els gràfi cs 43 i 44 fan palès, una vegada més, que la 
distribució sectorial dels accidents laborals per sexe és 
molt diferent. Els 89% dels accidents protagonitzats per 
dones s’han produït en l’heterogeni sector dels serveis, un 
7% en l’industrial, un 2% en la construcció i un altre 2% en 
el primari. En el cas dels homes, en canvi, la concentració 
en un sector ha estat menor; el 55% dels accidents s’han 
produït en el sector dels serveis, un 26% en l’industrial, 
un 15% en la construcció i un 4% en el primari. De tota 
manera, l’índex de sinistralitat ens indicarà, més endavant, 
quin ha estat, realment, el sector amb més accidentalitat.

Índex d’incidència

L’índex d’incidència3 és l’indicador que permet veure 
millor l’evolució de la sinistralitat.

Aquest trimestre, a la comarca, l’índex s’ha situat en els 
812,51 accidents laborals amb resultat de baixa per cada 
100.000 afi liats al Règim General de la Seguretat Social, 
un índex inferior al de la província (826,79/100.000) i al del 
conjunt de Catalunya4 (847,39/100.000). 

Pel que fa les variacions de l’índex en relació al 
trimestre passat i un any abans, l’índex ha baixat al 
Maresme, tant en relació al trimestre passat com respecte 
el primer trimestre de l’any 2013. Per contra, en el cas de 
la província l’índex ha augmentat vers els dos períodes de 
referència mentre que en el cas de Catalunya l’índex ha 
disminuït vers el trimestre passat i ha augmentat en relació 
al mateix trimestre de l’any anterior. 

Pel que fa l’índex d’incidència per sectors, el sector 
primari és el que presenta, un cop més, l’índex més elevat 
en tots tres àmbits territorials. Bo i això, El Maresme registra 

3 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, en el cas dels 
càlculs comarcals.
4 L’índex d’incidència per la província i per Catalunya que presentem aquí divergeixen d’aquells que presenta el Departament d’Empresa i Ocupació ja que no utilitzem 
estrictament  la mateixa metodologia perquè no ens permetria la comparativa amb l’índex de la comarca.
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el més elevat del sector, amb diferència, tal i com indica la 
taula 24. El sector de la construcció és el segon sector amb 
l’índex més elevat en tots tres àmbits seguit, a diferència 
del trimestre passat, pel sector industrial i, per últim, el dels 
serveis. D’aquest manera doncs, es fa evident la diferència 
existent entre el valor absolut d’accidents i l’indicador 
d’accidentalitat; el sector primari és, en volum, el sector que 
menys accidents registra però quan posem en relació el 
nombre d’accidents amb cada cent mil afi liacions al sector 
el resultat és que l’accidentalitat és més elevada que, per 
exemple, la del sector dels serveis que, com hem vist, ha 
comunicat el major nombre absolut d’accidents laborals..

T24. Índex d'incidència trimestral per sectors 1T 2014
Sector Maresme Prov.Bcn Catalunya
Agricultura 13375,80 4935,06 5759,71
Indústria 813,79 1134,45 1158,06
Construcció 1886,79 1721,21 1671,63
Serveis 720,05 713,44 711,92
Total 812,51 826,79 847,39
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació



32

Informe trimestral 
sociolaboral del Maresme
1r trimestre 2014

L’Observatori de
Desenvolupament Local

DADES BÀSIQUES 
PER MUNICIPIS
T25. Empreses i treballadors afi liats al règim general i a l'especial d'autònoms per municipis a 
31 de març de 2014

Municipi Treballadors afi liats Treballadors 
Autònoms afi liats Ocupació total Comptes de 

Cotització

Alella 1.365 1.194 2.559 243
Arenys de Mar 2.259 1.109 3.368 395
Arenys de Munt 1.096 805 1.901 229
Argentona 2.579 1.186 3.765 316
Cabrera de Mar 2.162 552 2.714 303
Cabrils 676 861 1.537 135
Caldes d'Estrac 284 246 530 90
Calella 4.542 1.252 5.794 600
Canet de Mar 1.489 1.004 2.493 278
Dosrius 789 498 1.287 126
Malgrat de Mar 2.957 1.162 4.119 467
Masnou, El 3.617 1.933 5.550 583
Mataró 28.620 7.320 35.940 3.317
Montgat 1.430 869 2.299 235
Òrrius 55 72 127 16
Palafolls 1.710 655 2.365 180
Pineda de Mar 4.589 1.668 6.257 648
Premià de Dalt 1.058 1.076 2.134 217
Premià de Mar 2.327 1.961 4.288 540
Sant Andreu de Llavaneres 974 1.051 2.025 227
Sant Cebrià de Vallalta 502 297 799 79
Sant Iscle de Vallalta 143 99 242 23
Sant Pol de Mar 733 427 1.160 135
Sant Vicenç de Montalt 610 630 1.240 165
Santa Susanna 774 213 987 84
Teià 1.064 699 1.763 152
Tiana 593 898 1.491 125
Tordera 3.544 1.004 4.548 347
Vilassar de Dalt 2.566 885 3.451 288
Vilassar de Mar 2.677 1.710 4.387 551
Total Maresme 77.784 33.336 111.120 11.094
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA
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T26. Ocupació per règims i municipis. El Maresme, 31 de març de 2014

Municipi General Agrari Llar Autònoms Mar Total

 Alella 1.365 12 325 1.190 <5 2.893
 Arenys de Mar 2.259 7 98 1.097 169 3.630
 Arenys de Munt 1.096 15 51 803 21 1.986
 Argentona 2.579 18 114 1.183 <5 3.895
 Cabrera de Mar 2.162 16 120 551 <5 2.852
 Cabrils 676 8 197 856 0 1.737
 Caldes d'Estrac 284 6 34 246 <5 571
 Calella 4.542 35 81 1.220 9 5.887
 Canet de Mar 1.489 14 75 997 6 2.581
 Dosrius 790 <5 20 497 0 1.311
 Malgrat de Mar 2.957 72 56 1.116 11 4.212
 Masnou, el 3.617 16 311 1.926 59 5.929
 Mataró 28.620 524 594 7.284 6 37.028
 Montgat 1.430 <5 68 861 14 2.376
 Òrrius 55 0 11 72 0 138
 Palafolls 1.710 52 16 603 <5 2.382
 Pineda de Mar 4.589 88 88 1.637 17 6.419
 Premià de Dalt 1.058 62 197 1.065 <5 2.385
 Premià de Mar 2.327 193 195 1.949 9 4.673
 Sant Andreu de Llavaneres 974 25 246 1.042 42 2.329
 Sant Cebrià de Vallalta 503 5 10 297 <5 817
 Sant Iscle de Vallalta 143 <5 <5 100 <5 251
 Sant Pol de Mar 733 7 52 420 26 1.238
 Sant Vicenç de Montalt 611 <5 139 626 0 1.378
 Santa Susanna 774 <5 14 207 0 998
 Teià 1.065 10 145 690 <5 1.911
 Tiana 593 15 140 895 0 1.643
 Tordera 3.544 37 46 903 7 4.537
 Vilassar de Dalt 2.566 20 118 878 0 3.582
 Vilassar de Mar 2.677 76 292 1.701 11 4.757
Total 77.788 ≈1333 ≈3853 32.912 ≈407 116.326
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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T27. Població activa local estimada, atur registrat i taxa d'atur per municipis

Municipi
Població 

activa local 
estimada 2013

Atur registrat 
1T 2014

Taxa d'atur 
trimestral

Desviació* 
respecte 
la mitjana 

comarcal (%)

Variació 
trimestral %

Variació 
anual %

 Alella 4.875 465 9,54% -45,22% 0,22% -0,64%
 Arenys de Mar 7.701 1.184 15,37% -11,71% 2,60% -5,73%
 Arenys de Munt 4.446 695 15,63% -10,23% 1,91% -1,70%
 Argentona 6.094 902 14,80% -15,00% -1,10% -6,33%
 Cabrera de Mar 2.361 221 9,36% -46,24% 1,84% -7,14%
 Cabrils 3.673 359 9,77% -43,87% 5,28% -3,23%
 Caldes d'Estrac 1.421 192 13,51% -22,40% -4,00% -4,00%
 Calella 9.485 1.752 18,47% 6,08% 0,52% -7,10%
 Canet de Mar 7.142 1.229 17,21% -1,18% -1,84% -4,88%
 Dosrius 2.827 443 15,67% -10,01% -3,06% -8,47%
 Malgrat de Mar 9.557 1.768 18,50% 6,24% 0,06% -6,80%
 Masnou, el 11.779 1.565 13,29% -23,70% -3,75% -8,69%
 Mataró 65.841 14.309 21,73% 24,81% -0,76% -4,30%
 Montgat 6.104 852 13,96% -19,84% -1,05% -3,84%
 Òrrius 355 39 10,99% -36,91% -2,50% -27,78%
 Palafolls 4.919 851 17,30% -0,65% -0,93% -6,69%
 Pineda de Mar 13.370 3.137 23,46% 34,74% 1,26% -3,27%
 Premià de Dalt 5.390 775 14,38% -17,43% -1,65% -1,90%
 Premià de Mar 14.604 2.733 18,71% 7,47% -2,01% -1,90%
 Sant Andreu de Llavaneres 5.411 578 10,68% -38,66% 0,87% -3,02%
 Sant Cebrià de Vallalta 1.835 306 16,68% -4,23% -1,29% -7,55%
 Sant Iscle de Vallalta 678 121 17,85% 2,49% -5,47% -9,70%
 Sant Pol de Mar 2.561 291 11,36% -34,75% 0,34% -0,68%
 Sant Vicenç de Montalt 2.986 307 10,28% -40,96% 3,02% -2,54%
 Santa Susanna 1.709 264 15,45% -11,29% 1,93% -9,59%
 Teià 3.083 317 10,28% -40,95% -2,16% 8,93%
 Tiana 4.256 420 9,87% -43,33% -3,23% -6,04%
 Tordera 8.597 1.726 20,08% 15,30% -3,03% -7,20%
 Vilassar de Dalt 4.531 590 13,02% -25,22% -0,84% -3,75%
 Vilassar de Mar 10.198 1.223 11,99% -31,13% -2,86% -5,41%
Total 227.480 39.611 17,41% -0,77% -4,69%
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA; 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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T28. Atur registrat per municipis, sexe i grans grups d'edat 1T 2014

Municipi Homes 
aturats

Dones 
aturades 16-24 25-44 >44 Total 

aturats
 Alella 222 243 16 167 281 465
 Arenys de Mar 578 606 65 536 582 1.184
 Arenys de Munt 328 367 50 318 327 695
 Argentona 422 480 57 390 454 902
 Cabrera de Mar 113 108 9 95 117 221
 Cabrils 164 195 22 130 207 359
 Caldes d'Estrac 92 100 6 80 106 192
 Calella 919 833 113 829 810 1.752
 Canet de Mar 580 649 40 540 649 1.229
 Dosrius 188 255 20 211 211 443
 Malgrat de Mar 878 890 126 772 869 1.768
 Masnou, el 769 796 60 672 833 1.565
 Mataró 7.319 6.990 810 6.401 7.098 14.309
 Montgat 398 454 40 405 407 852
 Òrrius 18 21 4 17 18 39
 Palafolls 413 438 71 388 392 851
 Pineda de Mar 1.552 1.585 226 1.441 1.470 3.137
 Premià de Dalt 364 411 36 346 393 775
 Premià de Mar 1.435 1.298 158 1.158 1.417 2.733
 Sant Andreu de Llavaneres 258 320 29 235 315 578
 Sant Cebrià de Vallalta 139 167 19 138 148 306
 Sant Iscle de Vallalta 63 58 7 51 63 121
 Sant Pol de Mar 139 152 14 127 150 291
 Sant Vicenç de Montalt 140 167 9 128 170 307
 Santa Susanna 115 148 22 110 132 264
 Teià 155 161 10 122 184 317
 Tiana 181 239 20 163 237 420
 Tordera 847 879 133 832 760 1.726
 Vilassar de Dalt 282 308 24 290 276 590
 Vilassar de Mar 552 671 65 508 650 1.223
Total 19.623 19.988 2.281 17.600 19.726 39.614
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA
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Mapa 1. Taxa d’atur trimestral per municipis. 1T 2014
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T29. Atur registrat per municipis i sectors econòmics 1T 2014

Municipi Agricultura Indústria Construcció Serveis
Sense 

ocupació 
anterior

Total

 Alella 0 71 39 335 20 465
 Arenys de Mar 20 174 134 815 41 1.184
 Arenys de Munt 7 111 93 459 26 695
 Argentona 8 192 103 563 36 902
 Cabrera de Mar 5 29 20 160 7 221
 Cabrils 4 47 33 256 19 359
 Caldes d'Estrac 1 23 11 153 5 192
 Calella 61 205 210 1.187 89 1.752
 Canet de Mar 24 192 152 815 46 1.229
 Dosrius 8 91 43 292 9 443
 Malgrat de Mar 49 187 220 1.255 57 1.768
 Masnou, el 10 210 147 1.148 50 1.565
 Mataró 297 2.923 2.224 7.944 921 14.309
 Montgat 5 132 96 593 26 852
 Òrrius 1 4 5 27 2 39
 Palafolls 16 106 127 572 30 851
 Pineda de Mar 121 384 436 1.998 198 3.137
 Premià de Dalt 18 140 92 500 25 775
 Premià de Mar 107 381 383 1.727 136 2.733
 Sant Andreu de Llavaneres 7 93 44 415 19 578
 Sant Cebrià de Vallalta 9 27 30 227 13 306
 Sant Iscle de Vallalta 4 18 18 78 2 121
 Sant Pol de Mar 5 38 31 200 16 291
 Sant Vicenç de Montalt 4 57 25 215 5 307
 Santa Susanna 2 31 25 196 10 264
 Teià 4 49 18 239 7 317
 Tiana 3 71 36 301 9 420
 Tordera 50 271 236 1.104 65 1.726
 Vilassar de Dalt 8 103 76 390 13 590
 Vilassar de Mar 16 141 116 901 49 1.223
 Total 875 6.499 5.223 25.064 1.950 39.614
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA
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T30. Contractació laboral per municipis, variació trimestral i variació anual 1T 2014

Municipi Nombre de contractes Variació trimestral % Variació anual %

 Alella 309 -5,79% -1,59%
 Arenys de Mar 368 -37,31% -13,62%
 Arenys de Munt 390 10,48% -20,08%
 Argentona 397 -1,49% 0,25%
 Cabrera de Mar 696 -12,23% 27,71%
 Cabrils 201 -37,38% -34,31%
 Caldes d'Estrac 62 -19,48% -26,19%
 Calella 1445 -11,19% 44,36%
 Canet de Mar 326 -7,39% 13,59%
 Dosrius 204 5,70% 17,92%
 Malgrat de Mar 519 1,37% -15,06%
 Masnou, el 774 -1,90% 15,01%
 Mataró 7134 -9,54% 12,33%
 Montgat 222 6,73% 39,62%
 Òrrius 16 14,29% 45,45%
 Palafolls 474 -28,40% -1,86%
 Pineda de Mar 967 7,44% 20,72%
 Premià de Dalt 244 10,41% -7,92%
 Premià de Mar 601 -35,52% 3,80%
 Sant Andreu de Llavaneres 325 -0,91% 38,89%
 Sant Cebrià de Vallalta 101 -5,61% 62,90%
 Sant Iscle de Vallalta 10 -68,75% -44,44%
 Sant Pol de Mar 116 28,89% 36,47%
 Sant Vicenç de Montalt 166 -29,06% 25,76%
 Santa Susanna 370 -23,24% -22,27%
 Teià 156 -18,32% -26,42%
 Tiana 161 5,92% 25,78%
 Tordera 1100 -2,65% -4,93%
 Vilassar de Dalt 361 -15,65% 10,06%
 Vilassar de Mar 469 -0,42% 16,38%
 Total 18.684 -10,19% 8,70%
Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA
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T31. Contractació laboral per municipis, sexe i edats 1T 2014

Municipi Contractes a 
homes

Contractes a 
dones 16-24 25-44 >44 Total 

contractes
 Alella 140 169 29 187 93 309
 Arenys de Mar 171 197 54 241 73 368
 Arenys de Munt 243 147 85 262 43 390
 Argentona 245 152 51 239 107 397
 Cabrera de Mar 432 264 153 446 97 696
 Cabrils 112 89 32 120 49 201
 Caldes d'Estrac 28 34 6 39 17 62
 Calella 609 836 251 921 273 1445
 Canet de Mar 111 215 85 175 66 326
 Dosrius 101 103 12 124 68 204
 Malgrat de Mar 304 215 62 316 141 519
 Masnou, el 358 416 122 492 160 774
 Mataró 3676 3.458 1222 4329 1583 7134
 Montgat 147 75 14 142 66 222
 Òrrius 7 9 1 8 7 16
 Palafolls 278 196 84 307 83 474
 Pineda de Mar 551 416 186 552 229 967
 Premià de Dalt 159 85 52 139 53 244
 Premià de Mar 272 329 99 366 136 601
 Sant Andreu de Llavaneres 189 136 57 197 71 325
 Sant Cebrià de Vallalta 75 26 14 63 24 101
 Sant Iscle de Vallalta 8 2 1 8 1 10
 Sant Pol de Mar 60 56 11 88 17 116
 Sant Vicenç de Montalt 71 95 25 102 39 166
 Santa Susanna 193 177 63 215 92 370
 Teià 92 64 13 100 43 156
 Tiana 65 96 24 105 32 161
 Tordera 569 531 182 751 167 1100
 Vilassar de Dalt 202 159 20 231 110 361
 Vilassar de Mar 216 253 51 268 150 469
 Total 9.684 9.000 3.061 11.533 4.090 18.684
Font: Elaboració pròpia a partir del Dpt. Empresa i Ocupació i Hermes - DIBA
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T32. Contractació per municipis i sectors econòmics 1T 2014
Municipi Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

 Alella 1 9 35 264 309
 Arenys de Mar 9 29 25 305 368
 Arenys de Munt 1 46 35 308 390
 Argentona 42 99 29 227 397
 Cabrera de Mar 17 73 16 590 696
 Cabrils 2 29 32 138 201
 Caldes d'Estrac 1 3 4 54 62
 Calella 2 35 44 1364 1445
 Canet de Mar 2 24 7 293 326
 Dosrius 2 77 15 110 204
 Malgrat de Mar 29 61 56 373 519
 Masnou, el 7 229 32 506 774
 Mataró 26 2.212 300 4596 7134
 Montgat 2 33 63 124 222
 Òrrius 0 3 3 10 16
 Palafolls 70 23 27 354 474
 Pineda de Mar 30 85 99 753 967
 Premià de Dalt 42 7 45 150 244
 Premià de Mar 3 26 49 523 601
 Sant Andreu de Llavaneres 44 10 21 250 325
 Sant Cebrià de Vallalta 4 31 9 57 101
 Sant Iscle de Vallalta 0 6 2 2 10
 Sant Pol de Mar 2 26 3 85 116
 Sant Vicenç de Montalt 0 1 9 156 166
 Santa Susanna 12 0 15 343 370
 Teià 6 14 19 117 156
 Tiana 6 18 12 125 161
 Tordera 35 44 80 941 1100
 Vilassar de Dalt 6 153 28 174 361
 Vilassar de Mar 29 47 39 354 469
 Total 432 3.453 1.153 13.646 18.684
Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes - DIBA
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