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Indicadors Valor del 
trimestre

Valor 
trimestre 
anterior

var. 
trim

Valor any 
anterior

var. 
anual

LLOCS DE TREBALL I MODEL PRODUCTIU
Comptes de Cotització nd nd nd 11.359 nd
Agricultura nd nd nd 33 nd
Indústria nd nd nd 1.294 nd
Construcció nd nd nd 1.166 nd
Serveis nd nd nd 8.866 nd
Llocs assalariats-afiliacions règim general nd nd nd 95.737 nd
Agricultura nd nd nd 146 nd
Indústria nd nd nd 15.089 nd
Construcció nd nd nd 4.908 nd
Serveis nd nd nd 75.594 nd
Afiliacions en activitats d'Alt Valor Afegit nd nd nd 52.497 nd
Afiliacions en activitats d'Alt contingut tecnològic nd nd nd 6.858 nd
Llocs autònoms-afiliats règim autònom nd nd nd 35.316 nd
Agricultura nd nd nd 2.652 nd
Indústria nd nd nd 3.012 nd
Construcció nd nd nd 4.617 nd
Serveis nd nd nd 27.035 nd

POBLACIÓ OCUPADA I CARACTERITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ
Afiliats total 190.327 183.331 3,82% 180.776 5,28%
Home 100.999 96.696 4,45% 96.378 4,79%
Dona 89.328 86.635 3,11% 84.398 5,84%
Menors de 30 anys 28.090 24.890 12,86% 24.273 15,73%
De 30 a 44 anys 67.032 65.985 1,59% 66.613 0,63%
De 44 a 54 anys 57.446 55.856 2,85% 54.581 5,25%
De 55 i més 37.759 36.600 3,17% 35.309 6,94%
Afiliacions total-llocs ocupats 199.099 192.208 3,59% 188.531 5,61%
Home 104.700 100.246 4,44% 99.636 5,08%
Dona 94.309 91.962 2,55% 88.895 6,09%
Per compte d'altri 160.468 154.187 4,07% 151.326 6,04%
Per compte propi 38.541 38.021 1,37% 37.205 3,59%
Agricultura 2.790 2.593 7,60% 2.720 2,57%
Indústria 24.888 24.488 1,63% 24.446 1,81%
Construcció 12.603 12.356 2,00% 12.015 4,89%
Serveis 158.728 152.771 3,90% 149.350 6,28%
Règim general 154.521 148.491 4,06% 145.340 6,32%
Sistema especial agrari 1.748 1.560 12,05% 1.705 2,52%
Sistema especial treballadors llar 3.674 3.679 -0,14% 3.771 -2,57%
RETA-SETA 280 282 -0,71% 288 -2,78%
RETA 38.186 37.665 1,38% 36.839 3,66%
Règim especial del Mar 600 531 12,99% 588 2,04%

SÍNTESI D’INDICADORS
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Indicadors Valor del 
trimestre

Valor 
trimestre 
anterior

var.
trim

Valor 
any 

anterior

var.
anual

PROCEDIMENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ  
Expedients Regulació Ocup. 47 297 nd nd nd
Agricultura nd nd nd nd nd
Indústria nd nd nd nd nd
Construcció nd nd nd nd nd
Serveis nd nd nd nd nd
Treballadors afectats 500 1.815 nd nd nd
Agricultura nd nd nd nd nd
Indústria nd nd nd nd nd
Construcció nd nd nd nd nd
Serveis nd nd nd nd nd

ATUR REGISTRAT
Atur registrat 28.956 30.995 -6,58% 24.494 18,22%
Taxa d'atur nd nd nd nd nd
Homes 12.708 13.858 -8,30% 13.093 -2,94%
Taxa d'atur homes nd nd nd nd nd
Dones 16.248 17.137 -5,19% 16.401 -0,93%
Taxa d'atur dones nd nd nd nd nd
Agricultura 560 611 -8,35% 505 10,89%
Indústria 3.480 3.687 -5,61% 3.658 -4,87%
Construcció 2.305 2.446 -5,76% 2.411 -4,40%
Serveis 20.750 22.384 -7,30% 21.439 -3,21%
SOA 1.860 1.866 -0,32% 1.482 25,51%
Aturats registrats ST-Arenys 2.875 3.054 -5,86% 2.811 2,28%
Taxa atur ST-Arenys nd nd nd nd nd
Aturats regitstrats ST-Baix Maresme 5.706 6.062 -5,87% 5.771 -1,13%
Taxa atur-ST Baix Maresme nd nd nd nd nd
Aturats regitstrats ST-Calella 7.536 8.274 -8,92% 7.832 -3,78%
Taxa atur-ST Calella nd nd nd nd nd
Aturats registrats ST-Mataró 11.922 12.613 -5,48% 12.106 -1,52%
Taxa atur ST-Mataró nd nd nd nd nd

CONTRACTACIÓ
Contractació registrada 25.346 18.764 35,08% 12.975 95,34%
Homes 13.126 9.188 42,86% 6.594 99,06%
Dones 12.220 9.576 27,61% 6.381 91,51%
Contractació temporal % 21.528 15.256 41,11% 1.977 988,92%
Contractació indefinida % 3.818 3.508 8,84% 10.998 -65,28%
Agricultura 565 542 4,24% 369 53,12%
Indústria 3.708 3.710 -0,05% 2.466 50,36%
Construcció 1.308 1.298 0,77% 1.068 22,47%
Serveis 19.765 13.214 49,58% 9.072 117,87%

SINISTRALITAT LABORAL
Accidents laborals amb baixa 761 868 -12,33% 461 65,08%
Homes 475 559 -15,03% 329 44,38%
Dones 286 309 -7,44% 132 116,67%
Agricultura 14 16 -12,50% 6 133,33%
Indústria 131 156 -16,03% 92 42,39%
Construcció 115 147 -21,77% 95 21,05%
Serveis 501 549 -8,74% 268 86,94%
Lleus 756 858 -11,89% 458 65,07%
Greus 5 10 -50,00% 3 66,67%
Mortals 0 0 nd 0 nd

Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir del Dpt d’Empresa i Treball, Hermes-Diba, IDESCAT
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LLOCS DE TREBALL I MODEL PRODUCTIU

Llocs de treball

L’any 2020 va tancar amb 133.038 llocs de treball al Maresme, considerant només aquells 
que cotitzen al Règim General de la Seguretat Social i al Regim especial de Treballadors 
Autònoms, Una xifra que suposava un increment en relació al trimestre precedent (0,54%) 
en canvi però, un descens respecte de l’any anterior (2,39%), probablement per l’impacte 
per la pandèmia acumulat al llarg de l’any. Unes variacions que es tradueixen en termes 
absoluts en 712 llocs més i 3.041 llocs menys respecte l’any anterior. 

Els llocs van repuntar en el primari (2.5%) i en els serveis (0,92%) i van caure en els 
altres dos sectors. El descens interanuals va afectar tots els sectors, amb major intensitat 
en la indústria (-4,51%). 

De nou, fou l’Hostaleria la secció en experimentar la major pèrdua de llocs de treball, tant 
en relació al trimestre anterior (-12,8%) com en termes interanuals (-12,5%). De tota manera, 
els llocs de treball van reduir-se en la majoria de seccions en tremes interanuals. Només 
van augmentar en les Activitats sanitàries i de Serveis Socials (5.5%) i en l’Administració 
pública, defensa i seguretat social obligatòria (7,9%) fruit, amb alta probabilitat, als 
diferents reforços que ha calgut aplicar en alguns serveis arran, precisament, de la crisi 
sanitària i els seus impactes. 

 

Gràfic 1
Evolució dels llocs de treball al Maresme i variacions trimestrals i interanuals

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Segueix sense estar disponible la informació actualitzada referent a llocs de treball i 
comptes de cotització, si bé ha estat possible obtenir part de la informació actualitzada 
per al 4T 2020. És en aquesta darrera a la qual fem referència a l’informe. Aquella que no 
s’ha pogut actualitzar s’identifica mitjançant el període de referència en el títol del gràfic 
i, lògicament, no en fem esment en l’anàlisi. 
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Gràfic 4
Variacions dels llocs de treball per sectors

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 5
Distribució dels llocs de treball per seccions econòmiques amb més llocs

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament  d’Empresa i Treball

Gràfic 3
Llocs de treball per sectors

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 2
Evolució de les variacions trimestrals i interanuals dels llocs de treball

              var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball



8 Informe trimestral sociolaboral del Maresme
2n trimestre 2021

L’Observatori de Desenvolupament Local

Gràfic 6 
Variació trimestral i interanual dels llocs de treball per (10) seccions econòmiques

                                                                              var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Model Productiu

Quant al model productiu, el nombre de comptes de cotització va caure tant en relació 
al tercer trimestre (-0,71%) com un any abans (-6.46%), en aquest darrer cas amb més 
intensitat. És a dir, el trimestre va tancar amb 801 comptes de cotització menys que un 
any abans. Ara bé, no podem parlar, en cap cas, de mortalitat empresarial en tant que 
l’estadística contempla, només, els comptes de cotització amb alguna persona assalariada. 
Per tant, la desaparició pot ser temporal. I aquesta reducció va produir-se en tots els grans 
sectors, entre els quals el més intens fou en la indústria (-10,91%), i també en totes les 
seccions.

Gràfic 7
Evolució del comptes de cotització

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Gràfic 8
Estructura sectorial del model productiu

Comptes de cotització Llocs assalariats

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 10
Comptes de cotització i llocs assalariats per grandària (tram d’assalariats) 3T2020

Comptes de cotització Llocs assalariats

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 9
Variacions trimestrals i interanuals per sectors

Comptes de cotització Llocs assalariats

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Gràfic 11
Variacions intertrimestrals i interanuals dels Comptes de cotització i llocs assalariats per grandària
(tram d’assalariats) 3T2020

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Taula 1
Llocs de treball en activitats d’alt contingut tecnològic (RGSS+RETA). El Maresme. 3T2020

Activitat 3T 2020 2T 2020 3T 2019 var % 
trimestral

var % 
anual

Activitats industrials de tecnologia alta (a) 1.331 1.325 1.317 0,45% 1,06%
Activitats industrials de tecnologia mitjana-alta (b) 3.037 3.324 3.306 -8,63% -8,14%
Indústria de tecnologia alta i mitjana-alta (c) 4.368 4.649 4.623 -6,04% -5,52%
Serveis de tecnologia alta o punta (d) 2.277 2.232 2.252 2,02% 1,11%
Serveis basats en el coneixement e (inclou d) 47.250 47.125 46.381 0,27% 1,87%
Total alt contingut tecnològic (c+d) 6.645 6.881 6.875 -3,43% -3,35%
Total Alt Valor Afegit (c+e) 51.618 51.774 51.004 -0,30% 1,20%

Afiliacions total 132.326 131.208 138.658 0,85% -4,57%
Pes alt contingut tecnològic sobre total afiliats 5,02% 5,24% 4,96% -0,22pp -0,06 pp
Pes alt valor afegit sobre total afiliats 39,01% 39,46% 36,78% -0,45pp 2,23 pp
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 Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Gràfic 12
Distribució dels comptes de cotització per seccions econòmiques 

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Gràfic 13 
Variació dels comptes de cotització per seccions econòmiques 

                                                                  var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 14
Evolució dels llocs assalariats

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Llocs de treball assalariats

Quant als llocs assalariats, aquest van repuntar lleument en termes intertrimestrals 
(0,34%) mentre que interanualment van disminuir (-3,29%). És a dir, se’n van sumar 324 
en relació al tercer trimestre i se’n van perdre 3.304 respecte de l’any anterior. Aquelles en 
què els descensos van ser més intensos foren les Activitats artístiques i d’entreteniment 
(-21,28%) i l’Hostaleria (-17,00%), dues de les seccions més afectades per les mesures 
anticovid. Però els llocs de treball assalariats van minvar en la majoria de seccions 
d’activitat.
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Gràfic 15
Llocs assalariats per secció d’activitat

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 16 
Variacions llocs treball assalariats

                                                       var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Llocs de treball autònoms

El El treball autònom, al seu torn, va augmentar respecte del tercer trimestre (1,09%), el 
que va traduir-se en increments en tots els sectors d’activitat. Interanualment va repuntar 
un 0,73% en incrementar en tots els sectors menys en l’industrial, en què es va reduir 
(-1,6%). Per seccions, les variacions van ser minses en el seu conjunt per bé que destaquen 
els increments en l’Energia elèctrica i gas (42,86%; 42,86%) i en les Indústries extractives 
interanualment (60%).

Gràfic 17
Evolució persones treballadores autònomes

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 18
Autònoms per sectors

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 19 
Variació de treballadors/-es autònoms/-es per sectors

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Gràfic 21 
Variació trimestreal i interanual del llocs RETA per secció econòmica

                    var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 20
Llocs RETA per secció econòmica

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Taula 2
Estructura econòmica per municipis

Municipi
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Alella 1.488 1.206 259 1,1% 0,2% -0,8% 1,5% 3,3% 2,2%
Arenys de Mar 2.566 1.196 413 -0,5% 0,3% -6,1% 2,6% 3,3% 3,6%
Arenys de Munt 1.381 842 235 -2,1% 1,6% -4,5% 1,4% 2,3% 2,0%
Argentona 3.327 1.238 326 -0,1% 0,3% -8,7% 3,4% 3,4% 2,8%
Cabrera de Mar 2.958 598 343 1,3% 0,0% -8,3% 3,1% 1,7% 3,0%
Cabrils 733 927 139 -6,7% -2,7% -11,5% 0,8% 2,6% 1,2%
Caldes d'Estrac 356 274 77 -4,8% 7,9% -13,5% 0,4% 0,8% 0,7%
Calella 4.679 1.340 544 -10,5% 1,2% -12,3% 4,8% 3,7% 4,7%
Canet de Mar 1.909 1.138 319 -2,1% 1,0% -3,0% 2,0% 3,2% 2,8%
Dosrius 1.008 531 146 2,2% -2,7% -3,3% 1,0% 1,5% 1,3%
Malgrat de Mar 2.981 1.212 468 -5,6% 1,0% -6,2% 3,1% 3,4% 4,0%
Masnou, El 3.752 2.112 609 -7,7% 1,1% -4,7% 3,9% 5,9% 5,3%
Mataró 41.257 8.038 3.495 0,6% 0,7% -7,2% 42,5% 22,3% 30,2%
Montgat 1.553 901 250 -2,6% -2,5% -5,3% 1,6% 2,5% 2,2%
Òrrius 91 79 16 0,0% 0,0% -11,1% 0,1% 0,2% 0,1%
Palafolls 2.258 685 207 -19,5% -1,3% -6,3% 2,3% 1,9% 1,8%
Pineda de Mar 5.199 1.756 662 -2,8% 1,3% -2,6% 5,4% 4,9% 5,7%
Premià de Dalt 1.367 1.127 224 -6,4% 0,2% -5,5% 1,4% 3,1% 1,9%
Premià de Mar 2.383 2.012 554 -11,2% 0,1% -5,0% 2,5% 5,6% 4,8%
Sant Andreu de Llavaneres 1.155 1.199 250 1,0% 0,3% -0,4% 1,2% 3,3% 2,2%
Sant Cebrià de Vallalta 607 341 87 0,2% 3,0% -1,1% 0,6% 0,9% 0,8%
Sant Iscle de Vallalta 190 105 21 -1,0% 1,0% -22,2% 0,2% 0,3% 0,2%
Sant Pol de Mar 831 504 132 -2,7% 6,3% -10,8% 0,9% 1,4% 1,1%
Sant Vicenç de Montalt 642 765 178 -9,2% 7,1% -5,3% 0,7% 2,1% 1,5%
Santa Susanna 497 247 89 -38,4% 9,8% -7,3% 0,5% 0,7% 0,8%
Teià 664 774 151 0,0% 3,2% -6,8% 0,7% 2,1% 1,3%
Tiana 680 1.026 138 -2,7% -0,4% -4,8% 0,7% 2,8% 1,2%
Tordera 4.858 1.120 384 -13,4% 1,3% -10,1% 5,0% 3,1% 3,3%
Vilassar de Dalt 2.272 902 302 -2,6% -1,5% -3,2% 2,3% 2,5% 2,6%
Vilassar de Mar 3.338 1.863 572 -2,2% 0,6% -7,1% 3,4% 5,2% 4,9%
Total Maresme 96.980 36.058 11.590 -3,3% 0,7% -6,5% 100,0% 100,0% 100,0%
Font: aplicatiu INSS-SITDEL Diputació de Barcelona i elaboració pròpia
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EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ

Si bé les mesures antipandèmia s’han anat aixecant encara hi ha restriccions i el context 
econòmic segueix sense estar normalitzat. Fet que provoca encara un degoteig continu 
d’ERO.

En el transcurs de l’any se n’han acumulat 344 de finalitzats com a comunicats no 
desistits i resolts autoritzats, 297 dels quals corresponen al primer trimestre de l’any i 47 al 
segon. En la majoria d’aquests procediments la mesura adoptada ha estat la suspensió del 
contracte laboral. Proporcionalment al Maresme s’acumulen menys expedients d’extinció 
(2,91%) que en el conjunt de Catalunya (-9,87%).

Aquests ERO han afectat un total de 2.315 persones treballadores/llocs de treball. 
Al 77,45% d’aquestes se’ls ha suspès el contracte laboral, a un 16,20% se’ls ha reduït la 
jornada de treball i a un 6,35% se’ls ha extingit la relació laboral, és a dir, han perdut el 
lloc de treball. Un total de 147, un número elevat tenint en compte que al llarg del 2020 
l’acumulat d’extinció de contractes va afectar 189 persones/llocs de treball. 

Taula 3
Procediments1 i treballadors afectats per comunicats no desistits i resolts autoritzats per mesura. 
Maresme2

Procediments Llocs de treball 
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Març'20 70 1 0 0 6 77 775 46 0 821
Abril 4.388 119 0 0 266 4.773 24.769 2.157 0 26.926
Maig 298 103 0 0 55 1 0 457 3.275 1.261 15 4.551
Juny 81 25 1 0 22 0 0 129 908 295 22 1.225
Juliol 21 18 0 0 17 0 0 56 410 286 0 696
Agost 7 10 1 0 6 0 0 24 142 238 10 390
Setembre 6 3 3 0 3 0 0 15 280 17 49 346
Octubre 105 8 0 0 18 0 0 131 1.445 237 0 1.682
Novembre 852 53 1 0 94 0 0 1.000 4.860 710 17 5.587
Desembre 233 41 3 0 70 0 0 347 1.478 366 76 1.920
Gener'21 110 20 3 0 20 0 0 153 639 137 54 830
Febrer 69 26 2 0 18 0 0 115 618 174 35 827
Març 18 7 2 0 2 0 0 29 110 29 19 158
Abril 6 1 0 0 3 0 0 10 82 24 0 106
Maig 5 1 3 0 1 0 0 10 37 10 39 86
Juny 26 0 0 0 1 0 0 27 307 1 0 308
Acumulat any'20 6.061 381 9 0 557 1 0 7.009 38.342 5.613 189 44.144
Acumulat any'21 234 55 10 0 45 0 0 344 1.793 375 147 2.315
Font: Departament d’Empresa i Treball    
1 Són procediments finalitzats durant el mes en la qual es basa la publicació. No inclou els procediments que han de ser resolts 
pel Ministeri de Treball i Economia Social atès que afecten més d’una comunitat autònoma.   
2Territori d’acord amb el domicili de la raó social de l’empresa.      
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Gràfic 23
Persones afectades (%) per mesura adoptada. Acumulat gener-juny 2021. 
Maresme i Catalunya.

Maresme Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 22 
Procediments de regulació de l’ocupació finalitzats com a 
comunicats no desistits i resolts autoritzats per mesura adoptada. 
Acumulat Gener-Juny 2021. Maresme i Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Taula 4
Procediments1 resolts i persones afectades per mesura i municipis², acumulat gener-juny 2021

Municipis

Procediments Llocs de treball 
Persones afectades
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Alella 4 0 0 0 1 0 0 5 15 1 0 16
Arenys de Mar 12 0 1 0 2 0 0 15 83 7 28 118
Arenys de Munt 6 1 0 0 0 0 0 7 25 5 0 30
Argentona 7 1 0 0 0 0 0 8 65 2 0 67
Cabrera de Mar 4 2 0 0 4 0 0 10 91 12 0 103
Cabrils 2 1 1 0 0 0 0 4 4 4 7 15
Caldes d'Estrac 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Calella 23 9 1 0 3 0 0 36 139 26 10 175
Canet de Mar 1 0 1 0 3 0 0 5 15 8 16 39
Dosrius 2 1 1 0 0 0 0 4 7 2 12 21
Malgrat de Mar 12 5 0 0 3 0 0 20 91 18 0 109
Masnou, el 14 4 1 0 1 0 0 20 39 21 14 74
Mataró 63 12 3 0 11 0 0 89 407 86 47 540
Montgat 4 1 0 0 3 0 0 8 28 12 0 40
Òrrius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palafolls 2 1 0 0 1 0 0 4 89 16 0 105
Pineda de Mar 13 5 0 0 1 0 0 19 131 59 0 190
Premià de Dalt 4 0 0 0 0 0 0 4 32 0 0 32
Premià de Mar 7 2 0 0 3 0 0 12 63 16 0 79
Sant Andreu de Llavaneres 4 0 0 0 1 0 0 5 17 10 0 27
Sant Cebrià de Vallalta 4 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 14
Sant Iscle de Vallalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sant Pol de Mar 3 2 0 0 0 0 0 5 5 6 0 11
Sant Vicenç de Montalt 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 13 15
Santa Susanna 11 0 0 0 1 0 0 12 108 2 0 110
Teià 2 1 0 0 0 0 0 3 7 1 0 8
Tiana 2 1 0 0 0 0 0 3 9 4 0 13
Tordera 13 2 0 0 1 0 0 16 47 6 0 53
Vilassar de Dalt 4 1 0 0 2 0 0 7 47 16 0 63
Vilassar de Mar 10 2 0 0 4 0 0 16 214 33 0 247
Maresme 234 55 10 0 45 0 0 344 1.793 375 147 2.315
Font: Departament d’Empresa i Treball    
1 Són procediments finalitzats durant el mes en la qual es basa la publicació. No inclou els procediments que han de ser 
resolts pel Ministeri de Treball i Economia Social atès que afecten més d’una comunitat autònoma.   
2Territori d’acord amb el domicili de la raó social de l’empresa.      
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POBLACIÓ OCUPADA I CARACTERITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ

Població ocupada

El nombre de persones residents ocupades s’ha situat, provisionalment, en les 190.327, 
una xifra molt propera a la del mateix trimestre de l’any 2019. Vol dir que ha augmentat 
un 3,82% en relació al primer trimestre de l’any, com acostuma a ser habitual. Respecte 
d’un any abans creix un 5,28% mostrant que el descens d’un any abans fou, clarament, un 
efecte directe de la crisi sanitària i les mesures establertes per a fer-hi front. 

Aquests creixements s’han traduït en un augment de l’ocupació tant entre els homes 
com les dones residents en relació als dos períodes de referència. El comportament més 
diferenciat amb el conjunt de Catalunya és el de les dones, en què al maresme i en termes 
interanuals ha augmentat molt més que per la mitjana catalana.

També han repercutit positivament en tots els grups d’edat i on més ha augmentat ha 
estat entre la població jove de menys de 30 anys amb un 12,86% intertrimestral i un 15,73% 
interanual. 

Gràfic 24 
Evolució de la població ocupada per sexe

homes  dones   total

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat
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Gràfic 26
Variacions trimestrals i interanuals de la població ocupada per sexe

Maresme Catalunya

var.trimestral  var.interanual
Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT

Gràfic 27
Població ocupada per grups d’edat i sexe

homes  dones   total

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT

Gràfic 28
Variacions trimestrals i interanual de la població 
ocupada per grups d’edat

var.trimestral  var.anual

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT

Gràfic 25
Variacions trimestrals i interanuals (mateix trimestre de cada any)

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT
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Caracterització dels llocs ocupats per residents al Maresme

Quant a la caracterització de l’ocupació, les persones ocupades residents al Maresme 
ocupen un total de 199.099 llocs de treball, sigui on sigui que els ocupen, 3,54% més que 
el trimestre passat i un 5,56% més que un any abans. És a dir, ocupen 6.801 llocs més que 
dels que ocupaven en el primer trimestre i n’ocupen 10.478 més que el mateix període de 
l’any passat. 

Mentre que incrementen més entre els homes en relació al primer trimestre (4,44%) ho 
fan amb més intensitat les dones en termes interanuals (6,09%).

Els llocs de treball que ocupen es caracteritzen per ser, majoritàriament, una relació 
laboral per compte d’altri (81%), per cotitzar preferentment al Règim General de la Seguretat 
Social (78%) i estar concentrats en el sector dels serveis (80%).

Augmenten més els llocs assalariats ocupats i en la comparativa amb el conjunt de 
Catalunya al Maresme ho fan amb més intensitat.

Quant als règims de cotització, els que major increment han registrat vers el primer 
trimestre són els del Règim Especial del Mar (12,99%), mentre que en relació a un any 
abans ho són els del Règim General (6,32%) que són, a la vegada, com hem avançat, els 
llocs més nombrosos que els residents ocupen. 

El 80% de les persones residents ocupen llocs de treball en el sector dels serveis, un 
13% en la indústria, un 6% en la construcció i un 1% en el sector primari. I l’ocupació en 
tots els sectors ha augmentat, tant en termes intertrimestrals com interanuals.

Quant al tipus de jornada laboral dels llocs que ocupen –informació només pels llocs 
de treball per compte d’altri- la majoria són a jornada completa (69,1%). Però són els fixos-
discontinus els que més han augmentat respecte del primer trimestre (26,13%) i també 
un any abans (72,38%). Tenint en compte la idiosincràsia del mercat laboral de la comarca 
és lògic considerar que bona part d’aquest tipus de contracte estan relacionats amb 
activitats del subsector turístic les quals tenen un repunt d’activitat en aquests mesos. 
Això explica, sobretot, l’increment intertrimestral. Quant al creixement interanual, cal tenir 
en compte també les males dades d’un any abans que provoquen en la comparativa 
aquest increment tan intens.

Gràfic 29 
Evolució de llocs de treball ocupats per residents al Maresme

homes  dones   total

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat
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Gràfic 31
Variacions trimestrals i interanuals de llocs de 
treball ocupats per residents al Maresme per sexe

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat

Gràfic 32 
Llocs de treball ocupats per residents al Maresme i Catalunya per tipus de relació laboral i variacions 

Maresme Catalunya

 
          Per compte d’altri          
          Per compte propi  

    Per compte d’altri
   Per compte propi

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat

Gràfic 30 
Evolució de les variacions interanuals de llocs de treball ocupats per residents al Maresme

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat
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Gràfic 33
Llocs de treball ocupats per residents al Maresme i Catalunya per règim de cotització i variacions 

Maresme

var.trimestral  var.anual
Catalunya

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat

Gràfic 34
Llocs de treball ocupats per residents al Maresme per grans sectors i variacions

  
    

                  var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat



24 Informe trimestral sociolaboral del Maresme
2n trimestre 2021

L’Observatori de Desenvolupament Local

Gràfic 35
Variacions dels llocs per compte d’altri 
per tipus de jornada

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat

Gràfic 36
Variacions dels llocs per compte d’altri 
per tipus de contracte

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat

Taula 5
Població ocupada per registre padronal de l’afiliat. Municipis del Maresme 2T2021

Municipis Pob ocupada Var.anual % % sobre comarca

Alella 4107 4,85% 2,16%
Arenys de Mar 6359 3,89% 3,34%
Arenys de Munt 4031 5,22% 2,12%
Argentona 5522 5,26% 2,90%
Cabrera de Mar 2216 3,36% 1,16%
Cabrils 3320 3,75% 1,74%
Caldes d'Estrac 1277 7,04% 0,67%
Calella 7518 14,52% 3,95%
Canet de Mar 5861 3,53% 3,08%
Dosrius 2597 5,01% 1,36%
Malgrat de Mar 7562 12,58% 3,97%
Masnou, el 10231 3,25% 5,38%
Mataró 51866 3,32% 27,25%
Montgat 5529 2,50% 2,91%
Òrrius 358 2,87% 0,19%
Palafolls 4362 8,16% 2,29%
Pineda de Mar 10832 12,83% 5,69%
Premià de Dalt 4492 2,56% 2,36%
Premià de Mar 11847 2,61% 6,22%
Sant Andreu de Llavaneres 4858 5,84% 2,55%
Sant Cebrià de Vallalta 1510 9,34% 0,79%
Sant Iscle de Vallalta 597 4,92% 0,31%
Sant Pol de Mar 2231 10,88% 1,17%
Sant Vicenç de Montalt 2747 5,13% 1,44%
Santa Susanna 1540 14,41% 0,81%
Teià 2771 4,41% 1,46%
Tiana 4155 3,03% 2,18%
Tordera 7009 7,70% 3,68%
Vilassar de Dalt 3998 2,78% 2,10%
Vilassar de Mar 9024 3,69% 4,74%
Maresme 190327 5,28% 100,00%
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat 
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Atur registrat

L’atur registrat trenca aquest trimestre amb la tendència alcista dels darrers dos 
trimestres i disminueix un 6,58% respecte del trimestre passat i un 1,82% interanual. Uns 
descensos que es produeixen també a escala provincial i catalana. Malgrat tot, la mitjana 
de persones aturades ha estat de 28.956 una xifra encara molt per sobre de les que es 
registrava abans de la pandèmia.

La reducció de l’atur ha estat més intensa entre els homes que entre les dones tant en 
comparativa intertrimestral com interanual. Fet que segueix decantant la balança de l’atur 
registrat cap a les dones, les quals concentren el 56,11% de l’atur comarcal amb 16.248 
aturades de mitjana en front els 12.708 homes. 

Seguim observant un allargament en la situació d’atur. El de llarga durada d’entre els 
12 i els 24 mesos s’ha més que doblat respecte d’un any abans (139,94%) mentre que els 
de molt llarga durada, en els mateixos termes, creix un 33,52%. Així, el 64,1% de l’atur 
comarcal és de llarga durada i el 29,6%, inclòs en l’anterior, és de molt llarga durada, és a 
dir, que supera els 24 mesos. 

Per sexes, l’atur de llarga durada assoleix un pes del 68,2% per la població femenina i 
del 58,8% per la masculina, un diferencial molt significatiu de més de 9 punts percentuals. 
La diferència rau en una major prevalença de l’atur de molt llarga durada entre les dones, 
del 33,7%, en comparació amb els homes (24,3%).

L’atur a la comarca segueix afectant més les persones d’edats més avançades les quals 
en concentren el 30,5% dels 55 anys en amunt. I amb major afectació pel col·lectiu femení. 
De fet, les dones són, com sempre, les més presents en l’atur registrat en tots els grups 
d’edat menys en els dos de menys edat.

En relació al trimestre passat ha baixat en tots els grups d’edat. I malgrat el descens 
en el total, ha augmentat pel col·lectiu més jove i les persones de 45 anys i més respecte 
un any abans.

La flexibilització de les mesures antipandèmia es van notant en l’activitat econòmica en 
el seu conjunt i, a diferència del que vam veure en el trimestre passat, l’atur ha disminuït 
en totes les seccions econòmiques en relació al primer trimestre i en la majoria en termes 
interanuals. En aquests termes ha augmentat en les Activitats de les llars (12,31%), en 
les Activitats sanitàries i de Serveis socials (9,68%), en l’Administració pública (9,50%) 
i en l’Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (10,88%), a banda del grup de persones 
sense una ocupació anterior (25,51%). El que caldrà veure és si aquestes reduccions són 
permanents o temporals. D’una banda, en algunes seccions, per la naturalesa de la seva 
activitat, acabaran sent majoritàriament temporals i per l’altra, en d’altres i en funció de 
la situació sanitària, podran ser permanents. 

Per nivell formatiu, l’atur ha baixat en tots tres nivells en termes intertrimestrals. 
Interanualment ha augmentat entre les persones amb un nivell formatiu més baix (4,80%) 
i ha disminuït en els altres dos.

ATUR REGISTRAT I
PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS
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Gràfic 40 
Durada de l’atur registrat per sexe

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 37 
Evolució de l’atur registrat al Maresme 

 
homes  dones   total Maresme  var.interanual

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 38
Variació de l’atur registrat 
Maresme-ProvBcn-Catalunya

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 39
Variació de l’atur registrat per sexe

      

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Gràfic 42
Atur registrat per edat i sexe

homes  dones   total
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 43
Variació de l’atur registrat per edat

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 41
Variació de l’atur registrat segons durada de la demanda

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Gràfic 44
Atur registrat per secció econòmica

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 45
Variació de l’atur registrat per seccions

                                        var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Gràfic 47 
Evolució dels beneficiaris de prestacions per desocupació

 
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal en Barcelona i elaboració pròpia.

Persones beneficiàries de prestacions

Quant a les persones beneficiàries de prestacions per desocupació, una mitjana de 
16.056 aquest segon trimestre de l’any, s’han reduït tant en relació al trimestre passat 
(-9,94%) com respecte d’un any abans (-59,11%). Part d’aquest descens s’explica per 
la disminució de les persones en situació d’ERTO que, lògicament, deixen de percebre 
la prestació d’atur. De fet, aquesta prestació d’atur, de caràcter contributiu, és la que 
més beneficiaris perd i ha disminuït un 14,8% en relació al primer trimestre i un 72,64% 
interanual. 

De fet, també han minvat les de nivell assistencial (subsidi) respecte dels dos períodes 
de referència (-6,50% i -13,44%) mentre que han augmentat de forma intensa les persones 
beneficiàries de la renda activa d’inserció, un 22,86% intertrimestral i 28,71% interanual. 

Gràfic 46 
Atur registrat per nivell formatiu

Primaris Secundaris Post-secundaris

3.742 20.803 4.410

-5,02%
4,80%

-6,44%
-1,13%

-8,51%
-9,66%

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Taula 6
Persones beneficiàries per sexe i municipis

Municipis homes dones total var.% interanual % sobre comarca
Alella 80 90 170 -67,4% 1,1%
Arenys de Mar 226 263 490 -61,3% 3,0%
Arenys de Munt 103 152 255 -66,9% 1,6%
Argentona 134 188 322 -63,9% 2,0%
Cabrera de Mar 53 62 115 -61,3% 0,7%
Cabrils 80 85 166 -64,3% 1,0%
Caldes d'Estrac 42 47 89 -62,0% 0,6%
Calella 467 564 1031 -52,0% 6,4%
Canet de Mar 207 270 477 -60,3% 3,0%
Dosrius 69 99 168 -60,6% 1,0%
Malgrat de Mar 427 600 1026 -47,9% 6,4%
Masnou, el 294 356 650 -63,7% 4,0%
Mataró 2360 2565 4925 -59,6% 30,7%
Montgat 131 190 321 -67,6% 2,0%
Òrrius 6 8 15 -68,8% 0,1%
Palafolls 180 244 424 -54,3% 2,6%
Pineda de Mar 734 921 1654 -50,2% 10,3%
Premià de Dalt 136 156 291 -60,4% 1,8%
Premià de Mar 444 516 961 -59,7% 6,0%
Sant Andreu de Llavaneres 111 156 267 -62,5% 1,7%
Sant Cebrià de Vallalta 42 50 92 -65,2% 0,6%
Sant Iscle de Vallalta 20 26 46 -53,2% 0,3%
Sant Pol de Mar 57 64 120 -63,2% 0,7%
Sant Vicenç de Montalt 59 91 150 -60,8% 0,9%
Santa Susanna 61 89 150 -53,4% 0,9%
Teià 59 59 117 -68,6% 0,7%
Tiana 72 105 177 -67,0% 1,1%
Tordera 300 365 665 -55,9% 4,1%
Vilassar de Dalt 106 117 224 -65,0% 1,4%
Vilassar de Mar 211 286 497 -67,6% 3,1%
Maresme 7272 8784 16056 -59,1% 100,0%
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal en Barcelona i elaboració pròpia.

Gràfic 48
Persones beneficiàries de prestacions per 
desocupació per tipus

Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo 
Estatal en Barcelona i elaboració pròpia.

Gràfic 49 
Variacions trimestrals i interanuals de les prestacions 
per desocupació

var.trimestral  var.anual
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo 
Estatal en Barcelona i elaboració pròpia.
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CONTRACTACIÓ

Al llarg del segon trimestre de l’any s’han formalitzat 25.346 contractes nous, una xifra 
molt més elevada que la del trimestre passat (35,08%) i, de fet, molt habitual en aquest 
període. Però encara més intens ha estat el creixement interanual, del 95,34%, i el qual cal 
emmarcar, encara, en l’impacte de la crisi sanitària perquè les xifres de l’any anterior foren 
molt minses precisament per l’impacte de les mesures antipandèmia. De fet, malgrat 
aquest increment tan intens no s’ha assolit la xifra del mateix trimestre del 2019 –un 
trimestre normalitzat- i era previsible un creixement molt intens en tant que un any abans 
va contractar-se poc per tractar-se de l’època de l’any que més es contracta. 

Aquests creixements tenen en el seu reflex tant en el col·lectiu femení (27,61%; 91,51%) 
com en el masculí (42,86%; 99,06%) encara que l’augment de la contractació entre els 
homes ha estat clarament més intensa.

L’augment en el volum de contractes s’ha centrat tant en els de caràcter indefinit 
(8,84%; 93,12%) com temporal (41,11%; 95,74%), si bé aquest darrers han experimentat els 
creixement més significatius tant en termes relatius com absoluts. 

Així, la contractació temporal continua sent la predominant en el mercat laboral de la 
comarca i, en el segon trimestre de l’any, representa el 84,9% de la nova contractació, 3,6 
punts percentuals més que en el primer trimestre.

Del total de contractes temporals, 21.528, el 34,76% són de durada fins a 1 mes i un 
31,76% són de durada indeterminada. Uns pesos inferiors als del trimestre passat en 
augmentar de forma intensa aquells amb durades de 1-3 mesos i 3-6 mesos.

Per sectors, el dels serveis concentra pràcticament el 78% dels contractes nous 
formalitzats al llarg del trimestre, un pes molt més elevat entre les dones (85%) que 
entre els homes (71%). Aquest mateix sector és el que ha experimentat el creixement més 
intens tant en relació al trimestre passat (49,58%) com a un any abans (117,87%). De fet, 
en relació al primer trimestre la contractació només ha estat inferior en la indústria (-0, 
05%), mentre que interanualment ha augmentat en tots els sectors.

Això s’ha traduït en un creixement de la contractació en totes les seccions econòmiques 
en termes interanuals i pràcticament en totes en termes interanuals. I a diferència del 
trimestre passat en aquest el Comerç a l’engròs i al detall (4.762) encapçala el rànquing de 
la nova contractació. La segueix l’Hostaleria (4.551), les Indústries manufactureres (3.477) 
–la primera el trimestre passat- i les Activitats sanitàries i de Serveis socials (3.357) –la 
segona el trimestre passat-.

Augmenta els contractes en els tres tipus de jornada laboral possible i respecte dels dos 
períodes de referència. Els contractes fixos-discontinus s’han doblat i més respecte dels 
dos períodes de referència en créixer un 146,51% intertrimestral i un 112,00% interanual. 

Els contractes a jornada parcial tenen més pes en la contractació femenina que en la 
masculina; el 48,6% dels nous contractes signats per dones han estat a jornada parcial, 
un pes molt similar al de contractes a jornada completa (49,6%). 

Els homes signen més contractes en ocupacions elementals (38%) que les dones (29%) 
i les dones en signen més en ocupacions de treballadores dels serveis (restauració, servei 
personals i venedores) (37%) que els homes (25%). 
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Gràfic 52
Variació de la contractació per sexe

var.trimestral  var.interanual

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament 
d’Empresa i Treball

Gràfic 50 
Evolució de la contractació

homes  dones  total

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 51 
Evolució de la variació interanual de la contractació 

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 53
Evolució de la contractació per tipus de contracte i pes dels temporals

%temporals  indefinit  temporal
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball 
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Gràfic 55
Distribució dels contractes temporals per durada

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 56
Variació dels contractes temporals per durada

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 54
Variació de la contractació per tipus

  

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 57
Contractes per sector i sexe

Homes Dones

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Gràfic 58
Contractació per secció econòmica

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 59
Seccions amb increment trimestral i/o interanual

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

En la nova contractació, la majoria de les persones contractades tenen estudis 
secundaris (62,8%), un percentatge inferior en el cas de les dones (62,13%) en registrar una 
major contractació entre aquelles amb estudis superiors (20,2%). En canvi, és superior 
entre els homes (63,42%), els quals registren una major contractació de perfil baix de 
formació (24,97%) que les dones.

El col·lectiu jove d’entre els 20 i els 24 anys concentra el 23% de la contractació del 
trimestre, la qual ha augmentat un 68,1% en relació al primer trimestre i s’ha doblat en 
termes interanuals (131,4%). La contractació ha crescut però, en tots els grups d’edat i en 
totes les edats i sexe respecte del primer trimestre i un any abans.
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Gràfic 62 
Contractes per nivell formatiu i sexe

Primaris Secundaris Post-secundaris

5.437 15.917 3.992

41,07%
87,10%

42,54%
99,84%

6,65%
89,73%

Primaris  Secundaris  Post-secundaris
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 61
Contractes per ocupació i sexe

Homes Dones

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 60
Contractes per tipus de jornada i sexe

Temps complet Temps parcial Fix discontinu

14.363 10.453 530

30,35%
87,48%

38,82%
106,42%

146,51%
112,00%

temps complet  temps parcial  fix discontinu
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball



36 Informe trimestral sociolaboral del Maresme
2n trimestre 2021

L’Observatori de Desenvolupament Local

Taula 7
Contractes per muncipis

Municipis contractes var.% interanual % temporals % sobre comarca

Alella 411 69,14% 76,64% 1,6%
Arenys de Mar 870 138,36% 80,11% 3,4%
Arenys de Munt 1.103 782,40% 96,01% 4,4%
Argentona 631 102,24% 84,15% 2,5%
Cabrera de Mar 819 50,00% 81,56% 3,2%
Cabrils 309 143,31% 89,64% 1,2%
Caldes d'Estrac 128 14,29% 78,91% 0,5%
Calella 1.833 45,59% 91,00% 7,2%
Canet de Mar 678 87,29% 84,96% 2,7%
Dosrius 283 70,48% 88,69% 1,1%
Malgrat de Mar 1.238 48,98% 80,94% 4,9%
Masnou, el 1.084 123,51% 80,44% 4,3%
Mataró 7.824 77,29% 86,62% 30,9%
Montgat 501 307,32% 81,44% 2,0%
Òrrius >9 nd nd nd
Palafolls 603 113,83% 81,26% 2,4%
Pineda de Mar 944 111,19% 79,13% 3,7%
Premià de Dalt 326 201,85% 78,22% 1,3%
Premià de Mar 808 116,62% 85,52% 3,2%
Sant Andreu de Llavaneres 619 118,73% 87,72% 2,4%
Sant Cebrià de Vallalta 223 643,33% 92,83% 0,9%
Sant Iscle de Vallalta >9 nd nd nd
Sant Pol de Mar 270 178,35% 66,30% 1,1%
Sant Vicenç de Montalt 229 87,70% 73,80% 0,9%
Santa Susanna 576 218,23% 89,93% 2,3%
Teià 195 83,96% 79,49% 0,8%
Tiana 296 105,56% 84,12% 1,2%
Tordera 1.006 155,33% 81,81% 4,0%
Vilassar de Dalt 634 31,81% 82,33% 2,5%
Vilassar de Mar 882 121,05% 86,05% 3,5%
Maresme 25.346 95,34% 84,94% 100,0%
Font: Departament d’Empresa i Treball  

Gràfic 63
Contractació per edat i sexes

homes  dones   total
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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SINISTRALITAT LABORAL

Al llarg del segon trimestre de l’any s’han comunicat 761 accidents laboral amb resultat 
de baixa. Això suposa una reducció del 12,33% en relació al trimestre passat (-0,34%) i un 
increment interanual del 65,08%. Un increment que cal emmarcar-lo en el context de la 
crisi sanitària; el mateix trimestre d’un any abans estàvem en situació d’estat d’alarma, 
confinament obligatori i restriccions en l’activitat econòmica i la mobilitat de les persones 
el que provocà, lògicament, un desplomament dels accidents laborals amb resultat de 
baixa. 

La majoria dels accidents s’han produït en empreses del sector dels serveis, amb una 
divergència notòria entre homes i dones. El 50% dels homes accidentats treballaven en 
empreses del sector dels serveis i ho feien el 92% de les dones accidentades.

La sinistralitat ha baixat en tots els sectors respecte del primer trimestre de l’any i ha 
augmentat en tots ells en termes interanuals. La construcció experimenta la reducció més 
intensa vers el primer trimestre de l’any (-21,77%) mentre que el sector primari (133,33%) i 
el dels serveis (86,94%9 experimenten els increments més intensos interanualment.

La millor dada del trimestre és que no s’ha produït cap accident mortal. Els 761 
accidents, 756 han estat lleus (99,3%) i 5 han estat greus (0,7%).

Gràfic 64 
Evolució dels accidents laborals al Maresme

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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Taula 8
Accidents laborals amb baixa per sectors i grau de gravetat, 2T 2021

Sectors Lleus Greus Mortals Total accidents

Agricultura 14 0 0 14
Indústria 131 0 0 131
Construcció 114 1 0 115
Serveis 497 4 0 501
Total 756 5 0 761
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Taula 9
Índex d’incidència trimestral per sectors, 3T 2020*

Sectors Maresme Prov.Bcn Catalunya

Agricultura 11.920,53 5.464,10 5.379,12
Indústria 649,18 879,11 980,18
Construcció 2.435,18 1.997,31 2.070,73
Serveis 605,10 487,90 543,65
Total 737,67 623,40 709,43
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball 
*La manca de dades no permet calcular ni actualitzar l’índex d’incidència

Gràfic 67
Sinistralitat per sectors i sexe

Homes Dones

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 65
Accidents laborals per sectors

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball

Gràfic 66
Variacions dels accidents laborals per sectors

var.trimestral  var.anual
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball
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DEFINICIONS, CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES I FONTS

Definicions

• Afiliat segons residència padronal: persona afiliada en alta segons lloc de residència. 
Permet parlar de la població de cada municipi que està ocupada. Parlem de persones, 
individus únics.  

• Afiliacions segons residència padronal: nombre de situacions de cotització. Permet 
parlar de llocs de treball ocupats per persones empadronats en un territori concret (en 
aquest cas el Maresme i els seus municipis). 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.

L’afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el 
camp d’aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. És a dir, 
la persona que treballa s’afilia quan comença la vida laboral i es dona d’alta en algun 
dels règims de la Seguretat Social; l’afiliació serà única, sens perjudici de les altes i 
baixes laborals que pugui tenir al llarg de la vida laboral.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les 
situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, una mateixa persona es 
comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en 
diferents. Les unitats de recompte poden ser, doncs, les afiliacions i els afiliats.

• Atur registrat: demandes d’ocupació registrades a les oficines de treball que estan 
actives l’últim dia laborables de cada més i que compleixen els criteris estadístics 
establerts en l’Ordre ministerial del març de 1985 (BOE 14 març 1985).

• Procediment de regulació de l’ocupació: és un procediment administratiu que poden 
realitzar les empreses quan han de suspendre de manera temporal una part o la totalitat 
de la seva activitat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o 
derivades de força major (art. 47 i 51 del reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors). La llei contempla 
diferents mesures; reducció de jornada laboral (de tota o una part de la plantilla durant 
un temps determinat. Durant la vigència de la mesura la plantilla percep la prestació 
per desocupació per la part corresponent a la jornada que no es treballa); suspensió del 
contracte de treball (suspensió temporal del contracte de tota o una part de la plantilla 
de l’empresa. Les persones treballadores amb contracte suspès perceben la prestació 
per desocupació dels serveis públics d’ocupació durant el període de vigència de l’ERO); 
rescissió/extinció (acomiadament col·lectiu que suposa l’extinció o finalització definitiva 
de la relació laboral entre la plantilla i l’empresa).

Cal tenir en compte, a més, el Reial decret llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, en el qual 
s’estableix que les pèrdues d’activitat com a conseqüència de la pandèmia han de tenir 
la consideració de força major als efectes de la suspensió de contractes o la reducció 
de la jornada i s’agilita la tramitació dels procediments de regulació de l’ocupació, tant 
per força major com per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
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Classificacions estadístiques

Classificació de les activitats econòmiques a 1 dígit (CCAE-2009; seccions)
AGRICULTURA

A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
INDÚSTRIA

B Indústries extractives
C Indústries manufactureres
D Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
E Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació

CONSTRUCCIÓ
F Construcció

SERVEIS
G Comerç a l’engròs i detall; reparació de vehicles a motor i motocicletes
H Transport i emmagatzematge
I Hostaleria
J Informació i comunicacions
K Activitats financeres i d’assegurances
L Activitats immobiliàries
M Activitats professionals, científiques i tècniques
N Activitats administravites i serveis auxiliars
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
P Educació
Q Activitats sanitàries i de serveis socials
R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
S Altres serveis
T Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que 

produeixen béns i serveis per a ús propi
U Organismes extraterritorials
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Classificació de les activitats econòmiques d’alt contingut tecnològic (CCAE-2009 a dos i tres 
dígits) seguint la classificació d’activitats industrials per nivells tecnològics i la d’activitats dels 
serveis segons siguin basats en el coneixement o no de l’Eurostat

ACTIVITATS INDUSTRIALS

DE TECNOLOGIA ALTA
21-Fabricació de productes farmacèutics
26-Fabricació de productes infirmàtics, electrònics i òptics
303-Construcció aeronàutica espacial
DE TECNOLOGIA MITJANA-ALTA
20-Indústries químiques
254-Fabricació d’armes i municions
27-Fabricació de materials i equips elèctrics
28-Fabricació de maquinària i equips ncaa
29-Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
302-Fabricació de locomotores i material ferroviari
304-Fabricació de vehicles de combat
309-Fabricació d’altres materials de transport ncaa
325-Fabricació d’instruments i subministratments mèdics i odontològics 

ACTIVITATS DELS SERVEIS

DE TECNOLOGIA ALTA O PUNTA
59-Activitats cinemat, vídeo i de prog.tv; d’enregistrament de so i edició musical
60-Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió
61-Telecomunicacions
62-Serveis de tecnologies de la informació
63-Serveis d’informació
72-Recerca i desenvolupament
BASADES EN EL CONEIXEMENT
50-Transport marítim i per vies de navegació interiors
51-Transport aeri
58-Edició
64-Mediació financera excepte assegurances i fons de pensions
65-Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la SS obligatòria
66-Activitats auxiliars de la mediació financera i d’assegurances
69-Activitats jurídiques i de comptabilitat
70-Activitats de les seus centrals, activ de consultoria de gestió empresarial
71-Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques
73-Publicitat i estudis de mercat
74-Altres activitats professionals, científiques i tècniques
75-Activitats veterinàries
78-Activitats relacionades amb l’ocupació
80-Activitats de sguretat i investigació
84-Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria
85-Educació
86-Activitats sanitàries
87-Activitats de serveis socials amb allotjament
88-Activitats de serveis socials sense allotjament
90-Activitats de creació, artístiques i d’espectacles
91-Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
92-Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes
93-Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment
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Classificació per grans grups d’ocupació (CCO-2011 a 1 dígit)
Codi Descripció

0 Ocupacions militars
1 Directors i gerents
2 Tècnics i professionals científics i intel·lectuals
3 Tècnics i professionals de suport
4 Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina
5 Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors
6 Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres
7 Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte 

operadors d’instal·lacions i màquines)
8 Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors
9 Ocupacions elementals

Classificació grups principals d’ocupacions (CCO-2011 a 1 dígit) en 5 grups d’ocupació
DIRECTORS, GERENTS, TÈCNICS I PROFESSIONALS DE NIVELL SUPERIOR I DE SUPORT

A Directors i gerents
B Tècnics i professionals científics i intel·lectuals de la salut i l’ensenyament
C Altres tècnics i professionals científics i intel·lectuals
D Tècnics i professionals de suport

EMPLEATS COMPTABLES, ADMINISTRATIUS I ALTRES EMPLEATS D’OFICINA
E Empleats d’oficina sense tasques d’atenció al públic
F Empleats d’oficina amb tasques d’atenció al públic

TREBALLADORS DELS SERVEIS DE RESTAURACIÓ, PERSONALS, PROTECCIÓ I VENEDORS
G Treballadors dels serveis de restauració i comerç
H Treballadors dels serveis de salut i que tenen cura de les persones
I Treballadors dels serveis de protecció i seguretat

TREBALLADORS QUALIFICATS DE LA INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ I PRIMARI
J Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres
K Treballadors qualificats de la construcció (excepte operadors de màquines)
L Treballadors qualificats de les indústries manufactureres (excepte operadors d’instal·lacions 

i màquines)
M Operadors d’instal·lacions i maquinària fixa, i muntadors
N Conductors i operadors de maquinària mòbil

OCUPACIONS ELEMENTALS
O Treballadors no qualificats en serveis (excepte transports)
P Peons de l’agricultura, la pesca, la construcció, les indústries manufactureres i els transports

Fonts

• Afiliacions a la Seguretat Social (assalariats, autònoms i comptes de cotització=llocs de 
treball i model productiu). Departament de Treball, afers socials i famílies. 

• Afiliats i afiliacions a la Seguretat Socials segons residència padronal de l’afiliat (població 
ocupada i caracterització de l’ocupació): IDESCAT.

• Atur registrat: Departament de Treball, afers socials i famílies.
• Beneficiaris de prestacions: Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona.
• Contractació: Departament de Treball, afers socials i famílies.
• Procediments de regulació de l’ocupació (ERO): Departament de Treball, afers socials i 

famílies.
• Sinistralitat laboral: Departament de Treball, afers socials i famílies.
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Gràfics
6. G1. Evolució dels llocs de treball al Maresme i variacions trimestrals i interanuals
7. G2. Evolució de les variacions trimestrals i interanuals dels llocs de treball
7. G3. Llocs de treball per sectors
7. G4. Variacions dels llocs de treball per sectors
7. G5. Distribució dels llocs de treball per seccions econòmiques amb més llocs
8. G6. Variació trimestral i interanual dels llocs de treball per (10) seccions econòmiques
8. G7. Evolució del comptes de cotització
9. G8. Estructura sectorial del model productiu
9. G9. Variacions trimestrals i interanuals per sectors
9. G10. Comptes de cotització i llocs assalariats per grandària (tram d’assalariats)
10. G11. Variacions intertrimestrals i interanuals dels Comptes de cotització i llocs assalariats per 

grandària (tram d’assalariats)
10. G12. Distribució dels comptes de cotització per seccions econòmiques
11. G13. Variació dels comptes de cotització per seccions econòmiques
11. G14. Evolució llocs assalariats
12. G15. Llocs assalariats per secció d’activitat
12. G16. Variacions llocs treball assalariats
13. G17. Evolució persones treballadores autònomes
13. G18. Autònoms per sectors
13. G19. Variació de treballadors/-es autònoms/-es per sectors
14. G20. Llocs RETA per secció econòmica
14. G21. Variació trimestreal i interanual del llocs RETA per secció econòmica
17. G22.Procediments de regulació de l’ocupació fi nalitzats com a comunicats no desistits i 

resolts autoritzats per mesura adoptada. Acumulat Gener-Març 2021. Maresme i Catalunya
17. G23. Persones afectades (%) per mesura adoptada. Acumulat gener-març 2021. Maresme i 

Catalunya.
19. G24. Evolució de la població ocupada per sexe
20. G25. Variacions trimestrals i interanuals (mateix trimestre de cada any)
20. G26. Variacions trimestrals i interanuals per sexe
20. G27. Població ocupada per grups d’edat i sexe
20. G28. Variacions trimestrals i interanual de la població ocupada per grups d’edat
21. G29. Evolució de llocs de treball ocupats per residents al Maresme
22. G30. Evolució de les variacions interanuals de llocs de treball ocupats per residents al 

Maresme
22. G31. Variacions trimestrals i interanuals de llocs de treball ocupats per residents al Maresme 

per sexe
22. G32. Llocs de treball ocupats per residents al Maresme i Catalunya per tipus de relació 

laboral i variacions
23. G33. Llocs de treball ocupats per residents al Maresme per règim de cotització i variacions
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23. G34. Llocs de treball ocupats per residents al Maresme per grans sectors i variacions
24. G35. Variacions dels llocs per compte d’altri per tipus de jornada
24. G36. Variacions dels llocs per compte d’altri per tipus de contracte
26. G37. Evolució de l’atur registrat al Maresme
26. G38. Variació de l’atur registrat Maresme-ProvBcn-Catalunya
26. G39. Variació de l’atur registrat per sexe
26. G40. Durada de l’atur registrat per sexe
27. G41. Variació de l’atur registrat segons durada de la demanda
27. G42. Atur registrat per edat i sexe
27. G43. Variació de l’atur registrat per edat
28. G44. Atur registrat per secció econòmica
28. G45. Variació de l’atur registrat per seccions
29. G46. Atur registrat per nivell formatiu
29. G47. Evolució dels benefi ciaris de prestacions per desocupació
30. G48. Persones beneficiàries de prestacions per desocupació per tipus
30 G49. Variacions trimestrals i interanuals de les prestacions per desocupació
32. G50. Evolució de la contractació
32. G51. Evolució de la variació interanual de la contractació
32. G52. Variació de la contractació per sexe
32. G53. Evolució de la contractació per tipus de contracte i pes dels temporals
33. G54. Variació de la contractació per tipus
33. G55. Distribució dels contractes temporals per durada
33. G56. Variació dels contractes temporals per durada
33. G57. Contractes per sector i sexe
34. G58. Contractació per secció econòmica
34. G59. Seccions amb increment trimestral i/o interanual
35. G60. Contractes per tipus de jornada i sexe
35. G61. Contractes per ocupació i sexe
35. G62. Contractes per nivell formatiu i sexe
36. G63. Contractació per edat i sexes
37. G64. Evolució dels accidents laborals al Maresme
37. G65. Accidents laborals per sectors
37. G66. Variacions dels accidents laborals per sectors
38. G67. Sinistralitat per sectors i sexe

Taules
10. T1. Llocs de treball en activitats d’alt contingut tecnològic (RGSS+RETA). El Maresme
15. T2. Estructura econòmica per municipis
16 T3. Procediments i treballadors afectats per comunicats no desistits i resolts autoritzats per 

mesura. Maresme
18. T4. Procediments resolts i persones afectades per mesura i municipis, acumulat gener-març 

2021
24. T5. Població ocupada per registre padronal de l’afiliat. Municipis del Maresme 2T2021
30. T6. Persones beneficiàries per sexe i municipis
36. T7. Contractes per muncipis
38. T8. Accidents laborals amb baixa per sectors i grau de gravetat
38. T9. Índex d’incidència trimestral per sectors
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