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IMPACTE DE LA COVID-19. PERSONES OCUPADES I LLOCS DE TREBALL 

 

La població del Maresme ocupada cau un 2,97% respecte d’un any abans 

i les afiliacions i/o llocs de treball cauen un 3,79% 

 
Presentació 

En aquest document presentem, per una banda, la informació referent a la població del Maresme ocupada 

d’acord amb les dades provisionals publicades per l’IDESCAT i, per l’altra, les afiliacions, tant al règim 

general com al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social publicades pel Departament 

de Treball, afers socials i famílies, totes elles referides a 31 de març de 2020.  

 

Si bé aquesta informació només recull una part de l’impacte que el confinament obligatori per l’estat 

d’alarma per la COVID-19 ha tingut sobre el mercat de treball de la comarca, és molt rellevant per observar 

quina ha estat, de moment, la magnitud del fenomen.  

 

 

Població ocupada 

La població del Maresme ocupada ha seguit, des del 2012, una tendència alcista. Aquest més de març però, 

aquesta s’ha aturat fruit dels efectes del confinament obligat per l’estat d’alarma per la COVID-19. 

 

Per una banda, la comparativa amb el trimestre anterior mostra una reducció de l’ocupació entre la població 

de la comarca del 3,35%, percentatge que es correspon amb 6.201 persones ocupades menys que a 31 de 

desembre de 2019. El primer trimestre de l’any sol ser un trimestre en què la població ocupada augmenta 

en relació al trimestre anterior, un fet que no s’ha produït aquesta vegada. De fet, és el primer any en tota 

la sèrie temporal en què la població ocupada cau en un primer trimestre de l’any respecte del trimestre 

anterior. Per tant, aquesta és una evidència de l’impacte de les mesures preses per fer front a la pandèmia.  

 

G.1 Evolució de les variacions trimestrals i anuals de la població del Maresme ocupada. Primer trimestre de cada any. 

 

Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 
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Per una altra, la comparativa interanual no és millor. En aquests termes, la població ocupada ha disminuït 

un 2,97%, el primer descens en un primer trimestre en termes interanuals des del 2013, moment en què 

encara es notaven els efectes de la crisi anterior. Des del 2014 però, l’habitual ha estat enllaçar increment 

rere increment, com il·lustra el gràfic anterior. 

 

En la taula que segueix recollim la informació pels municipis de la comarca, tant la de la situació actual 

com a la que es donava un any abans, per poder copsar millor les variacions que hi ha hagut. 

 

 

 

A primer cop d’ull, el més destacable és la caiguda de la població ocupada en tots els municipis de la 

comarca en relació al trimestre anterior i, també, respecte d’un any abans, en la pràctica totalitat.  

 

Observem que, respecte dels dos períodes de referència, els descensos més rellevants es registren en 

aquells municipis en què l’activitat turística és molt present o hi té una forta influència per proximitat 

geogràfica, com són Calella, Malgrat de Mar, Pineda de Mar i Palafolls i, entre d’altres. En aquests municipis 

el descens de la població ocupada és més intens en termes interanuals que intertrimestrals. 

 

 

T.1 Població ocupada per municipis del Maresme. 1T2020*

Alella 3.946 4.052 4.032 -2,62% -2,13% 4.056 4.013 -0,59% 0,47%
Arenys de Mar 6.057 6.205 6.228 -2,39% -2,75% 6.138 6.132 1,47% 1,57%
Arenys de Munt 3.835 3.921 3.852 -2,19% -0,44% 3.819 3.695 0,86% 4,25%
Argentona 5.263 5.386 5.363 -2,28% -1,86% 5.340 5.246 0,43% 2,23%
Cabrera de Mar 2.127 2.159 2.137 -1,48% -0,47% 2.103 2.089 1,62% 2,30%
Cabrils 3.200 3.260 3.203 -1,84% -0,09% 3.208 3.122 -0,16% 2,59%
Caldes d'Estrac 1.148 1.168 1.181 -1,71% -2,79% 1.176 1.119 0,43% 5,54%
Calella 6.283 6.635 6.769 -5,31% -7,18% 6.541 6.885 3,49% -1,68%
Canet de Mar 5.639 5.808 5.728 -2,91% -1,55% 5.684 5.657 0,77% 1,26%
Dosrius 2.481 2.528 2.491 -1,86% -0,40% 2.469 2.383 0,89% 4,53%
Malgrat de Mar 6.364 6.691 6.843 -4,89% -7,00% 6.583 7.063 3,95% -3,11%
Masnou, el 9.926 10.189 10.165 -2,58% -2,35% 10.080 9.985 0,84% 1,80%
Mataró 49.887 52.076 51.714 -4,20% -3,53% 51.245 50.083 0,92% 3,26%
Montgat 5.441 5.561 5.548 -2,16% -1,93% 5.550 5.485 -0,04% 1,15%
Òrrius 355 358 354 -0,84% 0,28% 352 337 0,57% 5,04%
Palafolls 3.982 4.175 4.173 -4,62% -4,58% 4.083 4.111 2,20% 1,51%
Pineda de Mar 9.111 9.576 9.728 -4,86% -6,34% 9.398 9.730 3,51% -0,02%
Premià de Dalt 4.390 4.491 4.431 -2,25% -0,93% 4.432 4.351 -0,02% 1,84%
Premià de Mar 11.522 11.885 11.772 -3,05% -2,12% 11.678 11.464 0,80% 2,69%
Sant Andreu de Llavaneres 4.556 4.673 4.674 -2,50% -2,52% 4.592 4.472 1,79% 4,52%
Sant Cebrià de Vallalta 1.379 1.418 1.384 -2,75% -0,36% 1.382 1.385 0,14% -0,07%
Sant Iscle de Vallalta 557 563 550 -1,07% 1,27% 542 517 1,48% 6,38%
Sant Pol de Mar 1.990 2.020 2.025 -1,49% -1,73% 1.995 1.985 1,50% 2,02%
Sant Vicenç de Montalt 2.603 2.667 2.646 -2,40% -1,63% 2.616 2.567 1,15% 3,08%
Santa Susanna 1.285 1.316 1.331 -2,36% -3,46% 1.292 1.342 3,02% -0,82%
Teià 2.642 2.697 2.647 -2,04% -0,19% 2.640 2.644 0,27% 0,11%
Tiana 4.079 4.171 4.090 -2,21% -0,27% 4.087 3.990 0,07% 2,51%
Tordera 6.402 6.648 6.599 -3,70% -2,99% 6.517 6.536 1,26% 0,96%
Vilassar de Dalt 3.884 4.003 3.977 -2,97% -2,34% 3.943 3.896 0,86% 2,08%
Vilassar de Mar 8.782 9.017 8.965 -2,61% -2,04% 8.857 8.783 1,22% 2,07%
Maresme 179.116 185.317 184.600 -3,35% -2,97% 182.398 181.067 1,21% 1,95%
Font: IDESCAT i Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

*dades provisionals
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Si ens fixem en la situació d’un any abans, observem que en el primer trimestre de l’any la població ocupada 

va incrementar en la majoria de municipis en relació al trimestre anterior, i ho va fer amb major intensitat 

en aquells de caràcter marcadament turístic (Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar i Santa 

Susanna). I que també va augmentar en termes interanuals en la majoria dels municipis de la comarca, 

però en els més turístics va baixar, possiblement perquè un any abans la Setmana Santa, moment en què 

les contractacions augmenten, havia caigut en el primer trimestre de l’any.  

 

Llocs de treball 

Quant a la informació referent a les afiliacions i/o llocs de treball, i referint-nos també al primer trimestre 

de cada any, n’observem descensos tant vers el trimestre passat com un any abans. 

 

A partir de l’any 2014, en què la millora del context econòmic comença a reflectir-se en el mercat de treball 

de la comarca, en el primer trimestre de l’any les afiliacions o els llocs de treball –comptabilitzant 

conjuntament aquelles al règim general i aquelles al règim especial d’autònoms- han tendit a l’alça, tant 

en termes intertrimestrals com interanuals, tal i com il·lustra el gràfic que segueix. 

Observem una caiguda del 3,69% vers el trimestre passat, el que es correspon amb 5.026 llocs de treball 

menys en termes absoluts, i una del 3,79% respecte d’un any abans, 5.166 llocs de treball. 

 

G.2 Evolució de les variacions trimestrals i anuals de llocs de treball al Maresme (%). Primer trimestre de cada any. 

 
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 

 

El descens de les afiliacions s’ha reflectit tant en aquelles de caràcter assalariat com en les de caràcter 

autònom. 

Les afiliacions al règim general disminueixen un 4,53% vers el trimestre passat i un 4,81% respecte d’un 

any abans. En termes absoluts parlem de 4.547 i 4.833 llocs de treball menys, respectivament. 

Quant a les afiliacions al règim especial de treballadors autònoms, els descensos són menys intensos, de 

l’1,34% intertrimestral i del 0,93% interanual; 479 i 333 treballadors autònoms menys, respectivament. 

 

Un bon gruix d’aquests descensos pot explicar-se per tots aquells contractes que han deixat de fer-se per 

l’estat d’alarma i que, segurament, estan estretament  lligats al subsector turístic –tant serveis 

d’allotjament com de menjars, comerços, guinguetes, artístiques, entreteniment, oci, etc- . És a dir, a llocs 

de treball que no s’han creat i no tant als que hi eren i s’han destruït.  
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En aquest sentit, la informació següent pot ajudar a confirmar-ho, o no. 

 

 

 

Les dades d’afiliacions per secció econòmica, comptant de nou les assalariades i les autònomes 

conjuntament, mostren descensos intensos respecte del trimestre passat en les seccions de les Activitats 

artístiques i d’entreteniment (-9,95%), la Construcció (-8,16%), l’Hostaleria (-7,68%), el Transport i 

emmagatzematge (-6,91%) i Altres serveis (-6,54%). Pel que fa als nombres absoluts, les variacions a la 

baixa més voluminoses s’experimenten a les seccions del Comerç a l’engròs i al detall (-1.002), l’Hostaleria 

(-929), la Construcció (-846), les Indústries manufactureres (-565) i les Activitats sanitàries i de serveis 

socials (-486).  

Pel que fa les variacions interanuals, els descensos més intensos s’han donat en l’Hostaleria (-13,92%), la 

Construcció (-10%), l’Agricultura, ramaderia i pesca (-7,42%), Informació i telecomunicacions (6,68%) i 

en les Indústries manufactureres (-6,43%). I en valors absoluts es donen en l’Hostaleria (-1.805), les 

Indústries manufactureres (-1.197), la Construcció (-1.058), el Comerç a l’engròs i al detall (-954) i 

Transport i emmagatzematge (-295).  

 

Els descensos són molt més intensos en els llocs de treball assalariats que en els autònoms. 

 

Si anem a un major nivel de detall, de la informació per divisions econòmiques, recollida a la taula 3, 

destaca: 

 

-En relació al trimestre passat els descensos relatius més intensos s’han produït en la Silvicultura i 

explotació forestal (-48,48%), Serveis d’allotjament (-26,76%), Activitats artístiques i d’espectacles  

T.2 Afiliacions per secció econòmica, 1T2020 (assalariats + autònoms). El Maresme

var.trim var.anual var.trim var.anual

Agricultura, ramaderia i pesca 798 824 862 -3,16% -7,42% -26 -64
Indústries extractives 18 15 13 20,00% 38,46% 3 5
Indústries manufactureres 17.431 17.996 18.628 -3,14% -6,43% -565 -1.197
Energia elèctrica i gas 125 126 128 -0,79% -2,34% -1 -3
Aigua, sanejament i gestió de residus 527 541 511 -2,59% 3,13% -14 16
Construcció 9.525 10.371 10.583 -8,16% -10,00% -846 -1.058
Comerç a l’engròs i al detall 25.989 26.991 26.943 -3,71% -3,54% -1.002 -954
Transport i emmagatzematge 5.065 5.441 5.360 -6,91% -5,50% -376 -295
Hostaleria 11.164 12.093 12.969 -7,68% -13,92% -929 -1.805
Informació i comunicacions 2.095 2.132 2.245 -1,74% -6,68% -37 -150
Activitats financeres i d’assegurances 966 971 957 -0,51% 0,94% -5 9
Activitats immobiliàries 1.646 1.659 1.664 -0,78% -1,08% -13 -18
Activitats professionals i tècniques 6.807 6.973 6.789 -2,38% 0,27% -166 18
Activitats administratives i auxiliars 6.705 6.611 6.567 1,42% 2,10% 94 138
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 10.832 10.751 10.554 0,75% 2,63% 81 278
Educació 6.954 7.043 7.001 -1,26% -0,67% -89 -47
Activitats sanitàries i serveis socials 16.652 17.138 16.263 -2,84% 2,39% -486 389
Activitats artístiques i d’entreteniment 2.932 3.256 3.113 -9,95% -5,81% -324 -181
Altres serveis 4.588 4.909 4.826 -6,54% -4,93% -321 -238
Activitats de les llars 230 234 239 -1,71% -3,77% -4 -9
Organismes extraterritorials 4 4 4 0,00% 0,00% 0 0
Total 131.053 136.079 136.219 -3,69% -3,79% -5.026 -5.166
Font: Departament de treball, afers socials i famílies. Elaboració de l'Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

1T2019Secció econòmica
variacions absolutesvariacions relatives1T2020 4T2019



 
 

(-20,39%), Activitats relacionades amb l’ocupació (-19,53%) i Emmagatzematge i afins al transport (-

16,66%). 

-I en termes absoluts en les divisions del Comerç al detall, exc.vehicles de motor (-869), Activitats 

sanitàries (-557), Serveis de menjar i begudes (527), Construcció d’immobles (-420), Activitats 

especialitzades de la construcció (-417) i Serveis d’allotjament (-402). 

 

-Respecte d’un any abans, en valors absoluts els majors descensos es registren en els Serveis d’allotjament 

(-1.002), Serveis de menjar i begudes (-803), Comerç al detall, exc.vehicles de motor (-656), Construcció 

d’immobles (-629) i Confecció de peces de vestir (-602). 

 

-I en termes relatius les més intenses s’experimenten en Serveis d’allotjament (-47,67%), Silvicultura i 

explotació forestal (-38,18%), Confecció de peces de vestir (-17,48%), Construcció d’immobles (-17,48%) 

i Reparació i instal·lació de maquinària (-14,77%). (vegeu taula 3, pàgina següent) 

 



 
 

T.3 Afiliacions per divisió econòmica, 1T2020 (assalariats + autònoms). El Maresme

var.trim var.anual var.trim var.anual

Agricultura, ramaderia i caça 760 754 803 0,80% -5,35% 6 -43
Silvicultura i explotació forestal 34 66 55 -48,48% -38,18% -32 -21
Pesca i aqüicultura 4 4 4 0,00% 0,00% 0 0
Antracita, hulla i lignit 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0
Petroli i gas natural 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0
Minerals metàl·lics 2 0 0 nd nd 2 2
Minerals no metàl·lics ni energètics 14 14 12 0,00% 16,67% 0 2
Suport a les indústries extractives 2 1 1 100,00% 100,00% 1 1
Indústries de productes alimentaris 1.686 1.726 1.745 -2,32% -3,38% -40 -59
Fabricació de begudes 130 136 149 -4,41% -12,75% -6 -19
Indústries del tabac 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0
Indústries tèxtils 2.451 2.513 2.591 -2,47% -5,40% -62 -140
Confecció de peces de vestir 2.842 3.134 3.444 -9,32% -17,48% -292 -602
Indústria del cuir i del calçat 28 28 27 0,00% 3,70% 0 1
Indústries fusta i suro, exc. mobles 339 338 346 0,30% -2,02% 1 -7
Indústries del paper 167 162 160 3,09% 4,38% 5 7
Arts gràfiques i suports enregistrats 637 693 709 -8,08% -10,16% -56 -72
Coqueries i refinació del petroli 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0
Indústries químiques 1.263 1.247 1.251 1,28% 0,96% 16 12
Productes farmacèutics 1.197 1.193 1.198 0,34% -0,08% 4 -1
Cautxú i plàstic 431 448 476 -3,79% -9,45% -17 -45
Productes minerals no metàl·lics ncaa 311 314 339 -0,96% -8,26% -3 -28
Metal·lúrgia 481 488 475 -1,43% 1,26% -7 6
Productes metàl·lics, exc. maquinària 2.057 2.124 2.161 -3,15% -4,81% -67 -104
Productes informàtics i electrònics 115 114 126 0,88% -8,73% 1 -11
Materials i equips elèctrics 497 501 495 -0,80% 0,40% -4 2
Maquinària i equips ncaa 1.266 1.277 1.248 -0,86% 1,44% -11 18
Vehicles de motor, remolcs i semiremolc 139 139 141 0,00% -1,42% 0 -2
Altres materials de transport 103 112 119 -8,04% -13,45% -9 -16
Mobles 208 207 207 0,48% 0,48% 1 1
Indústries manufactureres diverses 327 343 334 -4,66% -2,10% -16 -7
Reparació i instal·lació de maquinària 756 759 887 -0,40% -14,77% -3 -131
Energia elèctrica i gas 125 126 128 -0,79% -2,34% -1 -3
Aigua 130 127 129 2,36% 0,78% 3 1
Tractament d'aigües residuals 113 113 112 0,00% 0,89% 0 1
Tractament de residus 264 280 247 -5,71% 6,88% -16 17
Gestió de residus 20 21 23 -4,76% -13,04% -1 -3
Construcció d’immobles 2.970 3.390 3.599 -12,39% -17,48% -420 -629
Construcció d’obres d’enginyeria civil 325 334 338 -2,69% -3,85% -9 -13
Activitats especialitzades construcció 6.230 6.647 6.646 -6,27% -6,26% -417 -416
Venda i reparació de vehicles motor 2.087 2.016 2.158 3,52% -3,29% 71 -71
Comerç engròs, exc. vehicles motor 9.550 9.754 9.777 -2,09% -2,32% -204 -227
Comerç detall, exc. vehicles motor 14.352 15.221 15.008 -5,71% -4,37% -869 -656
Transport terrestre i per canonades 3.454 3.544 3.632 -2,54% -4,90% -90 -178
Transport marítim i per vies interiors 7 6 4 16,67% 75,00% 1 3
Transport aeri 10 10 12 0,00% -16,67% 0 -2
Emmagatzematge i afins al transport 1.366 1.639 1.526 -16,66% -10,48% -273 -160
Activitats postals i de correus 228 242 186 -5,79% 22,58% -14 42
Serveis d’allotjament 1.100 1.502 2.102 -26,76% -47,67% -402 -1.002
Serveis de menjar i begudes 10.064 10.591 10.867 -4,98% -7,39% -527 -803
Edició 248 262 259 -5,34% -4,25% -14 -11
Cinema i vídeo; enregistrament de so 190 209 215 -9,09% -11,63% -19 -25
Ràdio i televisió 64 66 67 -3,03% -4,48% -2 -3
Telecomunicacions 165 162 166 1,85% -0,60% 3 -1
Serveis de tecnologies de la informació 1.153 1.167 1.266 -1,20% -8,93% -14 -113
Serveis d’informació 275 266 272 3,38% 1,10% 9 3
Mediació financera 99 91 85 8,79% 16,47% 8 14
Assegurances i  fons pensions 94 96 93 -2,08% 1,08% -2 1
Activitats auxiliars mediació financera 773 784 779 -1,40% -0,77% -11 -6
Activitats immobiliàries 1.646 1.659 1.664 -0,78% -1,08% -13 -18
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.969 2.001 1.975 -1,60% -0,30% -32 -6
Seus centrals i consultoria empresarial 725 790 760 -8,23% -4,61% -65 -35
Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 1.279 1.271 1.168 0,63% 9,50% 8 111
Recerca i desenvolupament 375 383 368 -2,09% 1,90% -8 7
Publicitat i estudis de mercat 651 651 647 0,00% 0,62% 0 4
Activitats professionals i tècniques ncaa 1.531 1.604 1.602 -4,55% -4,43% -73 -71
Activitats veterinàries 277 273 269 1,47% 2,97% 4 8
Activitats de lloguer 715 741 739 -3,51% -3,25% -26 -24
Activitats relacionades amb l’ocupació 103 128 104 -19,53% -0,96% -25 -1
Agències viatges i operadors turístics 514 536 555 -4,10% -7,39% -22 -41
Activitats de seguretat i investigació 503 475 316 5,89% 59,18% 28 187
Serveis a edificis i de jardineria 2.673 2.710 2.649 -1,37% 0,91% -37 24
Activitats administratives d'oficina 2.197 2.021 2.204 8,71% -0,32% 176 -7
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 10.832 10.751 10.554 0,75% 2,63% 81 278
Educació 6.954 7.043 7.001 -1,26% -0,67% -89 -47
Activitats sanitàries 11.626 12.183 11.496 -4,57% 1,13% -557 130
Serveis socials amb allotjament 3.755 3.704 3.547 1,38% 5,86% 51 208
Serveis socials sense allotjament 1.271 1.251 1.220 1,60% 4,18% 20 51
Activitats artístiques i d’espectacles 660 829 760 -20,39% -13,16% -169 -100
Biblioteques i museus 97 98 77 -1,02% 25,97% -1 20
Jocs d’atzar i apostes 246 247 216 -0,40% 13,89% -1 30
Activitats esportives i d’entreteniment 1.929 2.082 2.060 -7,35% -6,36% -153 -131
Activitats associatives 679 714 710 -4,90% -4,37% -35 -31
Reparació ordinadors i efectes personals 664 676 702 -1,78% -5,41% -12 -38
Altres activitats de serveis personals 3.245 3.519 3.414 -7,79% -4,95% -274 -169
Llars que ocupen personal domèstic 230 234 239 -1,71% -3,77% -4 -9
Llars que prod. béns i serveis ús propi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0
Organismes extraterritorials 4 4 4 0,00% 0,00% 0 0
TOTAL 131.053 136.079 136.219 -3,69% -3,79% -5.026 -5.166
Font: Departament de treball, afers socials i famílies. Elaboració de l'Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

variacions relatives variacions absolutes
Divisió econòmica 1T2020 4T2019 1T2019



 
 

La informació municipal és, igualment, negativa i amb diferent grau d’incidència per municipis.  

En relació al trimestre passat, el darrer del 2019, observem una reducció de les afiliacions i/o llocs de 

treball en la majoria de municipis. 

Santa Susanna, en termes relatius, és el municipi de la comarca que registra el major descens amb 

pràcticament un 20%. El segueixen Tordera (-10,64%), Calella (-7,77%) i Malgrat de Mar (-5,41%). 

 

Pel que fa la comparativa interanual, Santa Susanna experimenta un descens proper al 30%, també el més 

elevat, i el segueixen els de Palafolls (-11,39%), Calella (-9,36%) i Malgrat de Mar (-7,58%), si bé el 

nombre d’afiliacions ha disminuït també, en aquests termes, en la pràctica totalitat de municipis. 

 

 

 

La comparativa d’un any abans (1T2018-1T2019) mostra un escenari diferent. En la majoria de municipis 

les afiliacions van créixer, mentre que la majoria de descensos van registrar-se en municipis on el pes 

d’activitats com els serveis d’allotjament i serveis de menjars i begudes és rellevant.  

 

T.4 Afiliacions a la Seguretat Social (règims general i autònom), 1T2020. Municipis del Maresme

Municipi 1T2020 4T2019 1T2019
var.% 

trimestral
var.absoluta 

trim.
var.% 
anual

var.absoluta 
anual

Alella 2.631 2.676 2.701 -1,68% -45 -2,59% -70
Arenys de Mar 3.686 3.773 3.766 -2,31% -87 -2,12% -80
Arenys de Munt 2.204 2.240 2.253 -1,61% -36 -2,17% -49
Argentona 4.495 4.565 4.571 -1,53% -70 -1,66% -76
Cabrera de Mar 3.482 3.519 3.554 -1,05% -37 -2,03% -72
Cabrils 1.665 1.739 1.731 -4,26% -74 -3,81% -66
Caldes d'Estrac 623 628 595 -0,80% -5 4,71% 28
Calella 6.043 6.552 6.667 -7,77% -509 -9,36% -624
Canet de Mar 3.052 3.077 3.040 -0,81% -25 0,39% 12
Dosrius 1.484 1.532 1.499 -3,13% -48 -1,00% -15
Malgrat de Mar 4.123 4.359 4.461 -5,41% -236 -7,58% -338
Masnou, el 5.916 6.155 5.994 -3,88% -239 -1,30% -78
Mataró 47.026 48.988 48.547 -4,01% -1.962 -3,13% -1.521
Montgat 2.454 2.519 2.495 -2,58% -65 -1,64% -41
Òrrius 172 170 169 1,18% 2 1,78% 3
Palafolls 3.344 3.498 3.774 -4,40% -154 -11,39% -430
Pineda de Mar 7.345 7.084 7.577 3,68% 261 -3,06% -232
Premià de Dalt 2.514 2.586 2.635 -2,78% -72 -4,59% -121
Premià de Mar 4.519 4.693 4.636 -3,71% -174 -2,52% -117
Sant Andreu de Llavaneres 2.242 2.340 2.343 -4,19% -98 -4,31% -101
Sant Cebrià de Vallalta 911 937 910 -2,77% -26 0,11% 1
Sant Iscle de Vallalta 296 296 294 0,00% 0 0,68% 2
Sant Pol de Mar 1.330 1.328 1.333 0,15% 2 -0,23% -3
Sant Vicenç de Montalt 1.402 1.421 1.420 -1,34% -19 -1,27% -18
Santa Susanna 826 1.032 1.162 -19,96% -206 -28,92% -336
Teià 1.379 1.414 1.417 -2,48% -35 -2,68% -38
Tiana 1.676 1.729 1.747 -3,07% -53 -4,06% -71
Tordera 6.002 6.717 6.428 -10,64% -715 -6,63% -426
Vilassar de Dalt 3.179 3.249 3.225 -2,15% -70 -1,43% -46
Vilassar de Mar 5.032 5.263 5.275 -4,39% -231 -4,61% -243
MARESME 131.053 136.079 136.219 -3,69% -5.026 -3,79% -5.166
Font: Departament de treball, afers socials i famílies. Elaboració de l'Observatori de Desenvolupament Local del Maresme



 
 

El cas de Santa Susanna, com d’altres municipis –de fet, de tots-, s’haurà de seguir de prop i ens serveix 

de model per l’explicació que segueix. Aquest és un municipi en què les activitats turístiques i afins, i 

aquelles que en són satèl·lit, hi tenen un gruix molt rellevant, les quals, com és sabut, es caracteritzen per 

una alta estacionalitat. És per això que entenem que, majoritàriament, allò que indiquen aquests descensos 

són els contractes de temporada previstos no executats i no pas una destrucció de llocs ocupats. És a dir, 

són llocs de temporada que haurien estat coberts per persones que estan aturades, algunes de les quals, 

segurament, ja no comptaven amb prestació d’atur però tenien l’expectativa i/o seguretat de cobrir-ne un 

d’aquests. Que al seu torn, no li valdria només per tenir ingressos durant uns mesos sinó també per generar 

drets a prestacions. Però, de moment, no tindran ni una cosa ni l’altra. El mateix cas pot extrapolar-se a la 

a altres municipis. 

Per altra banda, és habitual que a Santa Susanna, com en d’altres municipis de la comarca, les afiliacions 

augmentin en el primer trimestre i que encara ho facin amb més intensitat en el segon, perquè és el període 

de l’any en què més contractacions es formalitzen. Per tant, vista la situació, probablement les dades del 

mes de juny mostraran descensos més intensos en les afiliacions, no només per les no-contractacions sinó 

també per les baixes a la Seguretat Social que hi ha habitualment en aquest període en d’altres activitats.  

 

L’escenari que es dibuixa a la comarca, com a Catalunya i a l’Estat Espanyol, a curt i mig termini és 

preocupant. Però també ho serà a llarg termini condicionat per les mesures que es prenguin per al 

desconfinament, per la tornada a l’activitat –que ja es preveu llarga per a algunes activitats-, per 

l’acabament de les mesures de xoc preses per l’estat d’alarma (ex: congelació de les baixes de contractes 

temporals, manteniment del lloc de treball dels ERTE durant 6 mesos, etc.) i pel suport econòmic a les 

empreses i a les famílies.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
NOTES I ACLARIMENTS 
 
 

-La informació d’afilitas per residència padronal ens permet parlar de la població de cada municipi que està 

ocupada. En aquest cas, parlem de persones, individus únics. 

 

-La informació d’afiliacions a la Seguretat Social, l’assignació territorial de la qual es fa en funció de l’adreça 

de la seu social del compte de cotització, ens permet parlar de llocs de treball en un territori o altre, tenint 

present la limitació que acabem de citar. En aquest cas, no podem parlar de persones ja que el que es 

computa són totes les situacions de cotització. És a dir, si una persona té dues feines, es computen les 

seves dues situacions de cotització. 

 
-Les persones afectades per un ERTE no es computen en les baixes d’afiliació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


