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Presentació 

Sabadell i els municipis del seu entorn es troben en una àrea 

de les de més densitat i dinamisme socioeconòmic de 

Catalunya. Això comporta que de forma continuada ens trobem 

amb canvis i reptes, i que apareguin alhora noves necessitats i 

oportunitats. Per això, en aquest context tan dinàmic, les 

organitzacions sotasignants hem considerat que és fonamental 

poder disposar d’uns indicadors de seguiment i anàlisi de 

l’activitat socioeconòmica i empresarial dels nostres municipis. 

Això exigeix avui en dia una perspectiva intersectorial i també 

supramunicipal a fi d’avaluar la situació amb més rellevància, 

atenent a la complexitat creixent de les relacions econòmiques 

i laborals. Per aquest motiu, hem impulsat l’elaboració d’aquest 

Informe semestral que avui presentem, que abasta l’àrea de 

Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes. 

És una delimitació territorial que s’ha anat definint a partir de 

l’estratègia elaborada en motiu del desplegament que preveu 

la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya i que entenem que 

defineix aquest entorn immediat i real de l’economia i el mercat 

de treball i formatiu de Sabadell i la seva demarcació.  

Una àrea que inclou els 12 municipis pertanyents a l’àmbit de 

la Cambra de Comerç de Sabadell més Caldes de Montbui i La 

Llagosta pel fet que formen part d’un dels eixos 

socioeconòmics bàsics que estructuren aquest territori. 

Un gran àmbit, amb una població de 522.154 habitants, el 65% 

en edat de treballar, una població ocupada de 224.081 

persones, i una taxa d’atur registrat del 11,2%. El teixit 

empresarial el formen 15.608 empreses i 34.020 autònoms. La 

xifra d’assalariats és de 188.744 el que fa que, afegint el 

nombre d’autònoms, els llocs de treball totals siguin 222.764 

(dades de 2019). 

L’Informe semestral aborda aquesta realitat des d’una 

perspectiva doble: d’una banda, la d’analitzar les dades 

socioeconòmiques més rellevants que expliquen els trets 

fonamentals de l’estructura sectorial i del mercat de treball, i 

d’altra banda, la valoració dels resultats de l’enquesta de clima 

empresarial de Catalunya que elabora l’Idescat i que estan 

desagregats específicament per a aquest informe per tal 

d’oferir les opinions de les empreses, així com l’índex de 

confiança, sobre la situació i les seves expectatives.  

El nostre objectiu és que posar a disposició de tots els 

interessats aquest informe permeti aportar un millor 

coneixement i un seguiment de la realitat i tendències del 

nostre entorn a fi d’impulsar les accions que ajudin al seu 

desenvolupament i progrés econòmic i social. 

L’informe s’ha redactat en base a les informacions 

publicades pels organismes oficials abans del 13 de març. 

Tanmateix, l’expansió del covid-19 genera fortes 

incerteses sobre els seus efectes en l’evolució de 

l’economia. Efectes que no estan contemplats en les 

anàlisis, davant la impossibilitat d’avaluar-ne l’abast, que 

en bona part seran en funció de la gestió que se’n faci, que 

determinarà en bona mesura la seva durada i impacte. 

 

Marta Farrés i Falgueras 

Alcaldessa de Sabadell 

Benet Heredia Navas 

Director regional del Vallès Occidental del Banc de Sabadell 

Ramon Alberich i Ferrer 

President de la Cambra de Comerç de Sabadell 

Alícia Bosch i Palma 

Presidenta del Centre Metal·lúrgic i del Consell Intersectorial 

d’Empresaris - CIESC 

Rosvi Moix i Queraltó 

Presidenta del Gremi de Fabricants  

  

Sabadell 12 de març de 2020 
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Context internacional i nacional 
La tendència global a la moderació iniciada a finals del 2018 es 

consolida finalment durant el 2019 amb un creixement de 

l’economia mundial del 2,9%, el creixement més baix de la 

darrera dècada. La caiguda del comerç internacional fruit del 

conflicte comercial EEUU-Xina i de les restriccions recentment 

imposades per part dels Estats Units 

a productes europeus, argentins i 

brasilers, així com el Brexit i les 

tensions geopolítiques a l’Orient 

Mitjà, recentment exacerbades per 

les ingerències nord-americanes a 

l’Iran, han dibuixat un complex 

escenari internacional en el que la 

incertesa ha frenat la inversió i els 

intercanvis i, en conseqüència, el creixement de l’economia 

global. Tanmateix, al tancament de l’any algunes de les 

circumstàncies esmentades han tendit a dissipar-se o a 

desescalar els nivells de tensió. Els gestos iniciats per les dues 

parts en el conflicte comercial EEUU-Xina, la victòria del 

candidat pro-Brexit al Regne Unit amb l’inici de les 

negociacions amb la Unió Europea i la consegüent disminució 

de les probabilitats de que es materialitzi l’escenari més dur en 

la sortida del Regne Unit de la Unió han millorat les 

expectatives per al futur desenvolupament de l’economia 

mundial. Les projeccions actuals preveuen un repunt que 

situaria el creixement en el 3,3% al 2020 i en el 3,4% al 2021, 

-0,1 i -0,2 punts respecte a les darreres projeccions de l’FMI. 

Aquesta institució, a més, conjectura que a finals del 2019 s’ha 

assolit un punt d’inflexió, a partir del qual els factors generadors 

d’incertesa estan tendint a desaparèixer, alhora que els 

principals bancs centrals han decidit mantenir i ampliar les 

polítiques monetàries expansives que venien aplicant durant 

els darrers anys. De fet, segons les estimacions del mateix 

organisme, es calcula que sense els estímuls macroeconòmics 

impulsats pels bancs centrals, les projeccions de creixement 

pel 2019 i 2020 haguessin estat 0,5 punts inferiors. A més 

d’aquests estímuls, es preveu que l’esperat repunt del 

creixement durant el 2020 i 2021 vingui donat per una 

recuperació del comerç internacional i pel retorn al creixement 

de les economies emergents que, arran de la inestabilitat 

política i la conflictivitat social, han registrat pitjors resultats dels 

esperats. El Brasil, Argentina, Xile, Hong Kong, l’Índia o Rússia 

són alguns dels països que han frenat significativament el seu 

creixement durant el darrer any i que s’espera que millorin el 

seu comportament en el curt i mig termini. Un altre factor 

determinant serà l’impacte de l’expansió del coronavirus sobre 

elements com el turisme, el comerç, les cadenes globals de 

subministraments, els preus de les 

matèries primeres i les expectatives 

dels agents. En qualsevol dels 

escenaris plantejats a dia d’avui ja es 

contempla una reducció de la taxa de 

creixement de l’economia xinesa, 

que podria ser puntual, o arribar a expandir-se a altres 

economies d’Àsia, el Pacífic, Amèrica del Nord i Europa i reduir 

el creixement mundial fins a l’1,5%, menys de la meitat del 

creixement previst fa només uns mesos. En el moment de 

tancar aquest informe, les mesures de prevenció de la malaltia 

s’estan ampliant també a l’àmbit de la mobilitat internacional, al 

tancament de serveis públics i, en alguns països, a la prohibició 

d’activitats comercials no imprescindibles. Aquests fets podrien 

estar apuntant cap a l’acompliment dels escenaris menys 

optimistes. 

 

Després de créixer un 1,7% durant el 2019, les economies 

avançades estabilitzaran el seu creixement en l’1,6% durant el 

bienni 2020-2021. Les revisions a la baixa del creixement dels 

Estats Units, la zona euro i el Regne Unit han frenat el 

creixement de econòmic del conjunt de països amb economies 

desenvolupades. Com ja es venia avançant, la fi de la política 

d’estímuls fiscals als Estats Units i les perspectives d’una major 

restricció en la política monetària per part de la FED han minvat 

el creixement de l’economia del país, que ha passat de créixer 

un 2,3%, a unes projeccions del 2,0% i de l’1,7% en els dos 

propers anys. Els EEUU s’acosten així a la seva taxa natural 

de creixement, que darrerament s’havia vist alterada per 

l’expansionisme fiscal de l’administració Trump. Per la seva 

banda, l’aposta per una sortida pactada de la Unió Europea per 

part del Regne Unit ha fet que les perspectives per als propers 

anys situessin el creixement del país en l’1,4% i l’1,5%. 

Exemple de la rebaixa de la tensió i de la millora de les 

expectatives que ha suposat aquesta sortida “endreçada” ha 

estat l’apreciació d’un 4,0% de la lliura esterlina durant els 

darrers mesos del 2019. D’altra banda, l’elevat grau d’obertura 

de l’economia de la zona euro i els canvis en la legislació 

automobilística han esdevingut frens molt importants per al 

correcte desenvolupament de l’economia de l’àmbit de l’euro. 

En aquest context, el creixement de l’1,2% durant el 2019 

només es veurà lleugerament superat durant el 2020 i el 2021, 

amb taxes de creixement previstes de l’1,3% i de l’1,4% 

respectivament. Per acabar, l’important pla d’estímul fiscal i de 

despesa pública iniciat pel govern japonès amb l’objectiu de fer 

un contrapès a l’increment de la imposició sobre el consum s’ha 

vist acompanyada per una resposta favorable de la inversió i el 

consum privat, fent que al 2019 el creixement econòmic del 

país se situés en l’1,0%. Arran d’aquestes mateixes mesures, 

però, s’espera que els creixements del 2020 i del 2021 es 

moderin fins al 0,7% i al 0,5% respectivament. 

El grup de les economies de mercat emergents i en 
desenvolupament ha registrat 

una important moderació durant el 

2019, que ha fet que tanqués l’any 

amb un creixement econòmic 

inferior a l’inicialment projectat. El 

conjunt d’economies del grup han crescut un 3,7% durant el 

La progressiva 
dissipació dels riscos 
que han regit el 
context internacional 
fa que les expectatives 
per al comerç i la 
inversió internacionals 

siguin més positives  

Les projeccions situen 
el creixement mundial 
en el 3,3% al 2020 i en 

el 3,4% al 2021 

Tot apunta a un repunt 
del creixement de les 

economies emergents 
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2019, 0,4 punts menys del que s’estimava en el darrer informe 

de conjuntura econòmica. Pel 2020 i 2021, però, s’espera un 

nou repunt del 4,4% i del 4,6%. No obstant, el conjunt del grup 

d’economies emergents presenta comportaments divergents. 

D’una banda, l’economia asiàtica es veu fortament influenciada 

pel desenvolupament econòmic de l’Índia i la Xina. El primer 

d’aquests països s’ha vist negativament arrossegat per la 

caiguda de la demanda interna, factor que ha situat el 

creixement en el 4,8% durant el 2019. Les previsions pel 2020 

i 2021 són més positives, amb un creixement esperat del 5,8% 

i del 6,5% respectivament. Per la seva banda, la Xina es troba 

immersa en un procés de canvi estructural, alhora que afronta 

la guerra comercial amb els Estats Units. Aquest context ha 

situat el creixement del país durant el 2019 en el 6,1%, el 

creixement més baix de les darreres 

dècades. Les projeccions per als 

propers anys no són més positives, i 

malgrat la millora d’aquestes fruit de 

les negociacions per posar fi a la 

guerra comercial, les previsions per 

al 2020 i el 2021 són d’unes taxes de 

variació del 6,0% i el 5,8% respectivament. La Xina, doncs, ha 

de fer front no només a un escenari internacional advers, sinó 

també a un seguit de reformes estructurals que han de reforçar 

la solidesa de la seva economia en el llarg termini. 

L’allargament de les reduccions de producció petroliera per part 

de la OPEP i Rússia han fet minvar les projeccions de 

creixement per al conjunt de les economies de l’Orient Mitjà i 

del Nord d’Àfrica. A aquest fet se li suma la inestabilitat política 

generada pels diferents conflictes bèl·lics que pateix la regió, 

l’agudització dels conflictes geopolítics per la pressió exercida 

pels Estats Units sobre l’Iran (imposició de sancions, 

assassinat de líders polítics, trencament de l’acord nuclear, 

etc.), així com el descontent social a països com l’Iraq i el Líban. 

Amb tot, el bon comportament de la resta d’economies de la 

regió fa que les previsions situïn el creixement per al 2020 en 

el 2,8%, dos punts per sobre del registrat durant el 2019. 

L’Àfrica Subsahariana presenta un comportament 

considerablement positiu amb un creixement del 3,3% durant 

el 2019, que s’espera que ascendeixi fins al 3,5% durant el 

2020 i el 2021. Els desequilibris registrats per l’economia Etíop 

i Sud-africana són un dels principals factors que pressiona a la 

baixa el creixement de la regió. El creixement esperat per al 

2019 a Amèrica Llatina se situava en el 0,6%, després d’una 

remarcable rebaixa de 0,4 punts. No obstant, la regió ha tancat 

l’any amb un estancament total que ha situat la variació del PIB 

en el 0,1%. Per als propers anys, però, s’espera una important 

millora que situï el creixement en l’1,6% al 2020 i en el 2,3% al 

2021. La inestabilitat política de Bolívia i la conflictivitat social a 

Xile s’han vist compensades per l’esperat repunt de l’economia 

mexicana i brasilera, ambdues amb previsions de creixement 

per al 2020 un punt superiors als creixements registrats durant 

el 2019. Finalment, després d’una forta moderació durant el 

2019, el bon comportament de les economies de l’Europa 

Central i Oriental i la recuperació de l’economia russa i turca 

situen les projeccions de creixement del grup de països en el 

2,5% durant el 2020 i el 2021, 0,7 punts més que el creixement 

registrat durant el 2019. 

Com s’apuntava anteriorment, l’elevat grau d’obertura de la 

zona euro fa que aquesta presenti una elevada exposició a les 

fluctuacions de l’economia internacional. Per aquest motiu, la 

caiguda del comerç internacional ha tingut especial incidència 

sobre la regió, que ha vist com la 

seva taxa de creixement 

econòmic passava de l’1,9% al 

2018, a l’1,2% al 2019. En aquest 

sentit, només la sòlida demanda 

interna, afavorida per les bones 

condicions financeres, ha permès 

contrarestar parcialment la 

caiguda de la demanda externa. 

Seguint les projeccions de l’FMI per a l’economia de la regió, 

durant el 2020-21 el creixement de l’àmbit tendiria a augmentar 

sensiblement fins a situar-se en l’1,3% al 2020 i en l’1,4% al 

2021, gràcies a la recuperació del comerç internacional. En 

aquest context, el paper del BCE i la seva política monetària 

expansionista ha estat essencial per a garantir uns certs nivells 

de creixement i per a sostenir la inflació en taxes positives. Amb 

tipus d’interès a nivells mínims, el marge d’actuació de la 

política monetària s’ha anat reduint, alhora que les taxes de 

creixement econòmic i del nivell de preus segueixen per sota 

dels nivells òptims. Per aquest motiu, en els darrers mesos el 

Banc Central Europeu ha fet una crida a l’adopció d’un paper 

actiu per part dels governs centrals en l’aposta per una política 

fiscal més expansiva i alineada amb els objectius de la política 

monetària, amb l’objectiu d’assolir un creixement econòmic i 

una variació del nivell de preus adequats. En qualsevol cas, 

l’anunci per part del BCE de canvis al llarg del 2020, fa que 

l’escenari actual pugui canviar significativament al llarg de l’any 

a l’espera del signe dels canvis esmentats. Durant el 2019, les 

principals economies de l’euro han seguit dinàmiques 

diferenciades. L’economia alemanya, especialment afectada 

per la caiguda del comerç internacional i pels canvis legislatius 

en el sector automobilístic, ha registrat un creixement econòmic 

d’un escàs 0,5% durant el 2019, i s’espera que passi a ser de 

l’1,1% durant el 2020 afavorida per la millora del context 

internacional. Per la seva banda, França es mantindrà estable 

amb un creixement de l’1,3% durant els propers anys. Itàlia, en 

canvi, s’allunya lentament del risc de recessió, passant d’una 

variació interanual del 0,2%, a una del 0,5%. Per últim, la 

desacceleració de la demanda interna i de les exportacions ha 

fet que l’economia espanyola, tot i seguir sent la més dinàmica 

d’entre les principals economies de la zona euro, sigui també 

l’única per a la qual l’FMI projecta una reducció de la taxa de 

creixement durant els dos propers anys, passant de l’increment 

del 2,0% actual, a variacions de l’1,6% durant el període 2020-

2021. 

La inestabilitat política 
i social a alguns països 
d’Àsia, Orient Mitjà i 
Amèrica Llatina han 
frenat el creixement 

durant el 2019 

La demanda interna, les 
bones condicions 
financeres i la política 
monetària expansionista 
han estat els factors clau 
que han sostingut el 
creixement econòmic de 

la zona euro 
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L’economia espanyola tanca el 2019 amb un creixement 

interanual del PIB del 2,0%, una xifra inferior a la prevista al 

darrer informe de conjuntura, en el que es preveia un increment 

del 2,1%. Ja des del 2018, la caiguda del comerç internacional 

i el retrocés de l’activitat manufacturera han tingut un impacte 

negatiu sobre el conjunt de l’economia espanyola que, després 

de dos trimestres amb increments intertrimestrals del 0,4%, 

experimenta durant els tres últims mesos de l’any un repunt del 

creixement fins al 0,5% intertrimestral. Aquest millor resultat a 

les acaballes de l’any ha estat causat per l’augment de la 

demanda externa que ha produït la millora del context 

internacional. En els propers anys, les previsions dels diferents 

organismes apunten cap a la continuïtat del procés de 

desacceleració de l’economia espanyola durant el 2020, amb 

un creixement projectat de l’1,6%, xifra que es podria reduir fins 

a l’1,5% al 2021 i que tendiria a créixer lentament durant els 

dos anys següents fins a l’1,7% previst per al 2023. Un dels 

principals motors de la recuperació ha estat el creixement de la 

demanda interna, fruit del procés d’activació de l’anomenada 

demanda “latent”, és a dir, aquella demanda de béns duradors 

i de inversió empresarial i residencial que s’havien ajornat 

durant la crisi, i que l’etapa de reactivació econòmica torna a 

posar en marxa. Com mostren les dades dels darrers trimestres 

del 2019, però, el caràcter temporal d’aquesta dinàmica està 

fent que el seu efecte estigui tendint a esgotar-se. Amb tot, un 

procés invers fa preveure el paper central de la demanda 

interna privada en el creixement econòmic dels propers anys, 

a causa de l’augment de l’ocupació i de les rendes agregades.  

Per grans sectors, durant el 2019 l’agricultura ha seguit una 

evolució erràtica que ha portat a que el sector tanques el darrer 

trimestre de l’any amb una caiguda del 6,0%. Per la seva 

banda, la indústria, que durant els primers tres mesos de l’any 

acumulava quatre trimestres consecutius de caigudes, ha 

tendit a recuperar-se entre el 2n i el 4rt trimestre amb 

creixements del 0,6%, 1,2% i 1,6% respectivament. La 

construcció, que ha estat un dels motors de la creació 

d’ocupació durant el període de recuperació, tanca ara el 2019 

amb la seva primera caiguda des de l’etapa de recessió (-

0,7%), caiguda alineada amb 

l’evolució de les xifres de 

compra-venda d’habitatges i dels 

visats per a la construcció d’obra 

nova. Finalment, la negativa 

evolució de la indústria s’ha estès 

als serveis, que també han 

moderat progressivament el seu creixement, només 

lleugerament recuperat durant el darrer trimestre de l’any, 

moment en el que la variació respecte al 4rt trimestre del 2018 

s’ha situat en el 2,5%. 

Després d’un període amb creixements del PIB superiors als 

de l’economia espanyola, durant el 2019 l’economia catalana 

creix un 2,0% i equipara la seva variació mitjana a la del conjunt 

d’Espanya. La progressiva desacceleració del creixement al 

llarg del 2019 amb creixements més elevats durant la primera 

meitat de l’any i una clara moderació durant la segona meitat 

s’assimila a la dinàmica registrada 

pel conjunt de l’economia de 

l’euro. Tot i això, el 

desenvolupament de l’economia 

catalana continua sent superior al 

de l’àmbit de l’euro, on el 

creixement econòmic del darrer 

any s’ha situat en l’1,2%. El major grau d’obertura de 

l’economia catalana i un pes més important del sector 

manufacturer han fet que l’economia del Principat presenti una 

major exposició als canvis en el context internacional. De cara 

als propers anys, les darreres estimacions apunten a la 

continuïtat de la moderació, fet que situaria el creixement del 

2020 en l’1,7%. Igual que en el cas de l’economia espanyola, 

tot indica que s’està assolint una certa maduresa del cicle 

econòmic en el que les taxes de creixement tendeixen al seu 

nivell natural, que en el cas català i espanyol se situaria per 

sota del 2,0%. Des del punt de vista de la demanda, al llarg del 

2019 el creixement del PIB ha estat impulsat pel consum de les 

administracions públiques i per la 

inversió empresarial en béns 

d’equipament, ja que la inversió 

en construcció s’ha moderat molt 

significativament, passant del 

3,0% interanual del quart trimestre 

del 2018, al 0,8% del darrer 

trimestre del 2019. La demanda privada ha seguit evolucionant 

positivament, tot i que amb baixos nivells de creixement. Amb 

tot, aquest fet podria tendir a revertir-se arran del creixement 

de l’ocupació i de les remuneracions salarials, que han tendit a 

incrementar-se al llarg del 2019. Pel que fa als intercanvis amb 

l’exterior, tot i les incerteses que sobrevolen el panorama 

internacional aquests han tingut una aportació positiva al 

creixement del PIB català (0,3%). Això ha estat possible gràcies 

a la positiva evolució de les exportacions, i al menor dinamisme 

de les importacions, que s’han vist negativament afectades pel 

comportament del consum privat. Les previsions de 

recuperació del comerç internacional al llarg del 2020 fan 

previsible l’augment de l’aportació del saldo exterior a l’evolució 

del PIB català, més encara si es té en compte que les 

perspectives per al creixement del consum privat i de les 

importacions són d’una millora moderada. El nou escenari 

polític amb la possible aprovació de pressupostos tant al 

govern central com al govern català després d’anys de 

pròrrogues pressupostàries també atorga un paper important al 

sector públic com el principal agent impulsor de la demanda 

interna. Des del punt de vista de l’oferta, l’evolució sectorial del 

PIB ha estat caracteritzada pels retrocessos de l’agricultura i la 

indústria, la moderació de la construcció i l’estabilitat dels 

serveis. La deriva del context internacional ha arrossegat al 

sector industrial a xifres negatives, amb una variació mitjana 

del -0,1% durant el 2019. Els lents creixements del 3r i 4rt 

trimestre de l’any, del 0,1% i 

0,4% respectivament, no han 

pogut compensar les pèrdues 

del -0,7% i -0,1% dels dos 

primers trimestres de l’any. 

L’economia espanyola 
moderarà el seu 
creixement fins a l’1,6% 

al 2020 

La moderació del sector 
de la construcció es 
consolida amb la caiguda 
de la compravenda 

d’habitatge del 2019  

L’economia catalana s’alinea 
amb el cicle econòmic de la 
zona euro, amb moderacions 
del creixement durant la 

segona meitat de l’any 

Els serveis de no mercat han 
tingut un paper central en el 

creixement de l’ocupació  
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Aquelles activitats que més han patit la desacceleració han 

estat les indústries del paper i les arts gràfiques, el tèxtil, les 

activitats extractives i la fabricació de materials de transport. 

Pel que fa a la construcció, el sector presenta un creixement 

del VAB del 2,5% durant el 2019. No obstant, en els darrers 

trimestres la construcció ha passat de ser el sector d’activitat 

amb major dinamisme, a un estancament quasi total que ha 

deixat la variació interanual del 4rt trimestre del 2019 en el 0,1% 

després d’haver crescut al 5,3% durant el primer trimestre. Tot 

i això. Aquesta evolució s’emmarca en la forta reducció de la 

inversió en construcció anteriorment esmentada i en la primera 

reducció del nombre de compravendes d’habitatges dels 

darrers cinc anys, que al conjunt de 

Catalunya ha estat del 2,4%. Malgrat la 

sensible moderació del creixement dels 

serveis, el sector segueix mostrant un 

creixement estable i robust que al 2019 ha 

estat del 2,9%. L’impuls de les activitats 

professionals i, especialment, dels serveis de no mercat han 

mantingut els nivells de creixement a nivells molt positius. Per 

últim, el sector agrícola i pesquer la dinàmica negativa caient 

un 2,5% durant el 2019. La menor producció i la caiguda dels 

preus ha perjudicat amb força al sector.  

La dinàmica de moderació del ritme de creixement del mercat 

laboral s’aprofundeix durant el 2019, amb un creixement de 

l’afiliació del 2,6%, una de les xifres més baixes dels últims 

anys. Per grans sectors, els serveis tornen a ser el principal 

generador d’ocupació de Catalunya, acumulant el 85% de les 

afiliacions generades al llarg del 2019. El creixement del 2,3% 

experimentat al llarg de l’any és, malgrat la moderació, un dels 

més elevats entre els principals sectors d’activitat econòmica. 

El bon comportament ha estat impulsat per la creació 

d’ocupació en les activitats sanitàries, a les administracions 

públiques i als serveis de consultoria, que han crescut per 

sobre del 3,0%. Per contra, activitats com el treball domèstic i 

de les llars han caigut significativament (-4,1%). La construcció, 

que com s’ha vist ha moderat amb força el creixement del seu 

valor afegit brut, ha moderat amb menys intensitat la creació 

d’ocupació al sector. Així, tot i que el creixement interanual del 

VAB del darrer trimestre de l’any ha estat del 0,1%, la creació 

d’ocupació al mateix període ha estat del 2,4%. En qualsevol 

cas, l’alentiment en la creació de llocs de treball al sector és 

remarcable, en tant que entre el primer i el darrer trimestres de 

l’any la taxa interanual de creixement de l’ocupació ha caigut a 

menys de la meitat. L’aportació de la indústria a l’augment de 

l’ocupació a Catalunya ha estat nul·la donat el total 

estancament del sector en termes de creixement de l’afiliació. 

D’aquesta manera, la pèrdues d’ocupació en la fabricació de 

vehicles de motor i en la indústria tèxtil (-1,7% i -5,4% 

respectivament), han estat compensades pels creixements en 

les activitats de reciclatge i de manteniment i instal·lació de 

maquinària. En termes més generals, la creació d’ocupació ha 

estat favorable a l’ocupació femenina, que ha pogut així reduir 

la distància en termes d’atur respecte a la desocupació 

masculina. En aquest sentit, la reducció mitjana de l’atur ha 

situat la desocupació al llarg del 2019 en l’11,0%, tot i que al 

tancament de l’any l’atur es trobava en el 10,4%. El fort 

dinamisme de la població activa per l’augment de població en 

edat de treballar, l’elevada taxa d’activitat i l’entrada al mercat 

de treball de població nascuda a l’estranger han fet que la taxa 

d’atur es reduís amb menys intensitat. Cal destacar també la 

primera caiguda de l’ocupació temporal des del 2015, fet que 

ha suposat una reducció de 0,3 punts de la taxa de temporalitat, 

que al 2019 s’ha situat en el 21,6%.

Els conflictes 
geopolítics situen 

l’economia global en 

una fase de moderació 
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Resum executiu 

En aquesta 7a edició de l’Informe de Conjuntura econòmica de 

Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes 

(CRiRC) es tracten els principals canvis experimentats per 

l’economia del CRiRC durant el segon semestre del 2019. Per 

fer-ho, s’emmarquen aquests canvis en l’evolució tant de 

l’economia mundial com de l’economia de Catalunya i de 

l’àmbit CRiRC, permetent així la configuració d’un context que 

ajudi a identificar les similituds i especificitats de l’evolució 

econòmica de l’àmbit respecte a les principals tendències de 

les economies catalana i mundial. Per últim, des d’un punt de 

vista més qualitatiu l’Enquesta de Clima Econòmic i Confiança 

Empresarial permet conèixer les expectatives de l’empresariat 

per al proper trimestre respecte a l’evolució de la contractació, 

les exportacions o la marxa del negoci. 

Una visió general permet veure com la pauta de progressiva 

disminució dels ritmes de creixement de l’ocupació al CRiRC 

es manté durant la segona meitat del 2019. L’àmbit passa d’un 

augment interanual de l’ocupació del 2,5% durant el primer 

semestre, a un increment del 0,8%, el creixement més baix 

des de l’inici de la recuperació econòmica de principis del 

2014. En termes absoluts, aquest augment s’ha traduït en 

1.932 nous llocs de treball entre finals del 2018 i finals del 2019, 

un increment escàs si es tenen en compte els 7.814 de l’any 

passat. Aquestes variacions allunyen a l’àmbit de la plena 

recuperació dels nivells d’ocupació previs a la crisi, actualment 

situats a una diferència de 10.359 llocs de treball. Com 

s’explica al capítol sobre el context internacional, al llarg del 

2019 un seguit d’elements han afectat negativament a 

l’escenari internacional, arrossegant a la baixa el creixement 

econòmic mundial. En els darrers mesos, però, alguns 

d’aquests factors han tendit a dissipar-se o a reduir-se, fet que, 

juntament amb el lleu repunt del creixement registrat durant 

l’últim trimestre de l’any, fa que les expectatives apuntin cap 

a una certa recuperació de les taxes de creixement en els 

propers anys. La Indústria i la Construcció són els sectors que 

més han patit l’alentiment econòmic. La contracció de les xifres 

d’ocupació a la indústria, especialment durant la segona meitat 

de l’any (-2,7%), han estat liderades per sectors com la 

metal·lúrgia i els materials de transport, dues activitats que 

s’han vist afectades per la crisi del comerç mundial i pels canvis 

legislatius al sector de l’automòbil. La Construcció ha estat un 

altre dels sectors afectats pel procés general de moderació del 

creixement. Les minvants taxes de creixement dels llocs de 

treball en activitats constructives han fet que el sector passés 

de liderar el creixement de l’ocupació amb variacions superiors 

al 10,0%, a les actuals variacions del 0,8%.    

Els sectors que menys han patit les adversitats de l’actual 

panorama internacional han estat l’Agricultura i els Serveis. En 

el primer cas, el sector retorna a la banda positiva durant el 

darrer semestre del 2019, després de set semestres 

consecutius amb pèrdues d’ocupació. En el cas dels Serveis, 

en canvi, tot i mantenir augments significatius de l’ocupació, el 

sector també ha experimentat un important alentiment dels 

ritmes de creixement, que ha situat la variació del darrer 

semestre en el 2,1%, la més baixa des del 2014. En 

qualsevol cas, dintre del marc de moderació, les activitats 

relacionades amb els serveis personals i amb els serveis a la 

producció han aconseguit créixer a ritmes positius, del 4,2% els 

primers i del 2,4% els segons. L’augment del 5,7% dels llocs 

de treball a l’hostaleria ha estat el principal impuls per al 

creixement dels serveis personals i ha suposat la creació de 

344 llocs de treball, el 10,7% de l’ocupació creada pel conjunt 

dels serveis. Pel que fa als serveis a la producció, davant 

l’estancament experimentat per les Activitats financeres, 

Immobiliàries i de Informació i comunicacions, han estat les 

activitats administratives i Científiques i tècniques les que han 

fet créixer el nombre de llocs de treball gràcies als respectius 

increments del 4,1% i del 3,7%, que en conjunt suposen 988 

nous llocs de treball a l’àmbit del CRiRC. L’activitat que més 

ocupació ha generat han estat les Administracions 

Públiques que, amb un augment del 4,0%, han tornat a ser 

un dels pilars de la creació d’ocupació a l’àmbit. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la Indústria ha estat el 

sector que més ha patit l’alentiment del creixement global 

i les circumstàncies que han condicionat el context econòmic 

internacional. En el cas català, la indústria decreix un 0,8% 

durant el segon semestre, en la que és la primera caiguda del 

sector des del 2014. Al CRiRC, el descens de l’ocupació 

industrial ja s’anticipava durant el segon trimestre de l’any, 

moment en el que es van registrar les primeres pèrdues. Durant 

el segon semestre la tònica negativa es consolida amb una 

reducció del 2,7% impulsada per la destrucció d’ocupació a la 

indústria del metall, que durant els sis darrers mesos de l’any 

redueix un 3,7% el nombre de llocs de treball fins a situar-los 

en els 21.233, la xifra més baixa des de finals del 2016. 

D’aquesta manera, tot i representar el 43,2% del treball 

industrial, el sector del metall ha estat responsable del 65,4% 

dels llocs de treball perduts pel conjunt de la indústria de l’àmbit 

CRiRC, posant així en evidència la crisi per la que passa el 

sector. Tot i que les pèrdues d’ocupació a la indústria són 

generalitzades i no es limiten al sector del metall, hi ha dues de 

les 12 activitats industrials que sí que aconsegueixen 

sobreposar-se i créixer en termes d’ocupació. La primera 

d’aquestes activitats és la indústria química i farmacèutica, que 

aconsegueix un lleu increment dels llocs de treball del 0,6%. 

L’altra són les Altres manufactures i les activitats extractives, 

que creixen un 2,1%.  

Més enllà de l’evolució sectorial, l’anàlisi d’alguns dels 

indicadors del mercat laboral també aporten llum sobre 

l’evolució de l’economia de l’àmbit del CRiRC. Les menors 

taxes de creixement de l’ocupació durant el segon semestre de 

l’any que s’han donat tant al CRiRC com a Sabadell i al conjunt 

de Catalunya, evolucionen en consonància amb les variacions 
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registrades pel treball assalariat, que també ha moderat amb 

força el seu creixement. Exemple d’això és la variació del 0,9% 

interanual al CRiRC, un creixement que és dos punts inferior al 

del primer semestre de l’any, seguint així una dinàmica similar 

a l’experimentada per Sabadell i Catalunya, on els creixements 

del treball assalariat han estat de l’1,6% i de l’1,9% 

respectivament. Cal destacar, però, que en els tres territoris 

analitzats s’ha donat un repunt del creixement de 

l’ocupació per compte aliè durant el darrer trimestre de 

l’any, fet que podria estar indicant el canvi de tendència que 

s’apuntava anteriorment. El procés seguit pel treball autònom 

al CRiRC ha estat diferent, ja que després de la progressiva 

disminució de les taxes de creixement, a finals del 2019 s’ha 

estancat amb una variació nul·la. A Catalunya l’alentiment va 

donar pas a inicis del 2019 a la destrucció de treball autònom, 

que accelera la pèrdua d’ocupació durant el segon semestre 

amb una reducció del 0,3%. Per contra, el treball per compte 

propi a Sabadell ha seguit la seva pròpia dinàmica, creixent un 

1,0%. Per la seva banda, la contractació ha seguit caient tant a 

Sabadell com al conjunt del CRiRC, on l’indicador ha retrocedit 

un 6,8% i un 5,8% respectivament. A Catalunya, el repunt de la 

contractació durant el tercer trimestre li ha permès compensar 

la reducció de l’últim trimestre i tancar l’any amb un sensible 

augment de la contractació. Les menors taxes de creixement 

de l’ocupació i de la contractació han fet que la reducció dels 

volums d’atur també fos menor. Així, durant el segon semestre 

la reducció de la desocupació va seguir minvant fins a situar-se 

en el -0,7%, la disminució de l’atur més baixa des de principis 

del 2013. Tot i que en menor mesura, el mateix passa a 

Sabadell i Catalunya, on les reduccions de la desocupació 

també han estat clarament inferiors a les de períodes anteriors. 

En conseqüència, tot i que les taxes d’atur s’han seguit reduint, 

ho han fet a un ritme més lent, situant la taxa d’atur registral 

de l’àmbit CRiRC en l’11,2%, una dècima menys que un any 

enrere. A Catalunya i Sabadell les taxes d’atur han acabat el 

2019 en el 10,6% i en l’11,9% respectivament. 

El teixit empresarial ha caigut un 0,4% interanual, en el que 

ha estat la primera caiguda del nombre d’empreses de 

l’àmbit des de començaments de la recuperació 

econòmica. Una pèrdua que també s’ha donat a Sabadell i 

Catalunya durant el tercer trimestre, i que el lleu repunt de finals 

d’any ha compensat parcialment. 

Pel que fa a l’Índex de Confiança Empresarial del primer 

trimestre de 2020 a l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera 

de Caldes es recupera lleugerament respecte al trimestre 

anterior, alhora que també millora en termes de variació 

interanual. Després d’assolir mínims històrics amb una 

puntuació de 129,8 punts, la confiança empresarial a 

l’àmbit es recupera sensiblement fins als 130,6 punts. 

Aquests millors resultats, compartits amb els del conjunt de 

l’economia catalana, indiquen que la desacceleració 

econòmica constatada en les enquestes anteriors redueix la 

seva incidència amb unes millors expectatives per al futur 

pròxim. 

En relació a la marxa del negoci, les males expectatives dels 

sectors de la indústria i la construcció han tendit a millorar i a 

situar-se en l’àmbit de l’estabilitat. Aquest factor, juntament 

amb l’optimisme dels serveis, ha acabat tenint un efecte positiu 

sobre les expectatives econòmiques de l’àmbit, que ha tancat 

el període amb un saldo positiu de 3,8 punts. Catalunya ha 

empitjorat moderadament les seves perspectives, tot i mantenir 

un saldo positiu de 3,5 punts. 

Tot i el major optimisme de la indústria i la construcció, les 

perspectives en relació a l’ocupació continuen tenint una 

marcada tendència negativa de cara als propers trimestres, 

amb un saldo negatiu de -5,6 punts. Amb tot, la resposta 

majoritària ha estat la de l’estabilitat. 

Després de la mala valoració del les exportacions durant el 

quart trimestre del 2019, especialment als sectors de la 

indústria i la construcció, les expectatives per al primer 

trimestre del 2020 milloren significativament a tots els sectors 

enquestats. 

Al tancament de l’any, l’enquesta de l’Índex de Confiança 

Empresarial també fa altres preguntes. Entre elles els factors 

que afecten a la marxa del negoci o la previsió d’inversions. Les 

respostes a la primera d’aquestes preguntes destaquen la 

debilitat de la demanda com el principal risc sobre la marxa del 

negoci, seguit per l’augment de la competència. Pel que fa a 

les expectatives d’inversió per al 2020, hi ha una tendència 

majoritària a l’estabilitat, acompanyada d’un augment de les 

respostes a l’alça que deixen el saldo en els 6,3 punts positius. 

En el present informe, l’endarreriment en l’actualització de les 

dades referents al mercat de l’habitatge per part del 

Departament de Territori i Sostenibilitat i a la sinistralitat laboral 

per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

fet que no es pugui disposar d’indicadors relacionats amb el 

mercat de l’habitatge (construcció, preu de l’habitatge, nombre 

de compravendes, etc.), ni amb la seguretat al lloc de feina 

(nombre d’accidents amb baixa laboral, gravetat dels mateixos, 

etc.). Per aquest motiu s’ha optat per deixar la informació 

recollida en el darrer informe. Quan aquesta informació estigui 

disponible es publicarà una versió actualitzada d’aquest 

informe. 

El sector de la Construcció ha seguit una tendència similar als 

tres àmbits estudiats, seguint un procés continuat de 

disminució de les taxes de creixement de l’ocupació. A l’àmbit 

del CRiRC l’increment interanual del primer semestre de l’any 

s’ha situat en el 4,7%, el més baix dels darrers anys. Aquesta 

moderació ha seguit una dinàmica similar a l’experimentada pel 

mercat immobiliari, que durant el 1r trimestre de l’any ha tendit 

a reduir el volum de transaccions. En el conjunt de Catalunya, 

la compravenda d’habitatges s’ha moderat significativament, 

passant d’una variació del 10,8% en l’últim trimestre del 2018, 

a una variació del 5,0%. Un procés que s’ha donat amb més 

ímpetu al conjunt del CRiRC, on la xifra de compravendes ha 

passat d’incrementar-se un 8,6%, a caure un -5,6%. La 
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dinàmica a Sabadell ha estat diferent, mantenint-se estable en 

el 2,0% després d’haver crescut un 2,4% en el trimestre passat. 

L’alentiment del creixement del nombre de transaccions no ha 

anat acompanyat d’un procés de reducció del preu de venda 

de l’habitatge, ans al contrari, el preu per metre quadrat de 

l’habitatge ha crescut a taxes superiors al 10,3% a tots els 

àmbits. Ho ha fet amb especial intensitat al CRiRC, on la 

variació de l’11,4% ha situat el preu de l’habitatge en els 

2.005,51€/m2, el preu més elevat de la sèrie de dades. De 

manera similar, els preus a Sabadell i Catalunya també han 

assolit nous màxims durant aquesta primera part de l’any. 

D’altra banda, el preu del lloguer continua creixent a ritmes 

similars als de finals de 2018, d’entre el 3,2% de Sabadell i el 

5,8% del conjunt de Catalunya. Com en el cas del mercat de 

compravenda, el mercat del lloguer d’habitatges també s’ha 

situat en preus propers als màxims registrats, confirmant així la 

tònica generalitzada de creixement del preu de l’habitatge a 

Catalunya. 
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Indicadors d’activitat recent 

Actíva Prospect 

Ocupació i teixit empresarial 

El procés de desacceleració arriba a un punt d’inflexió 

La millora de les expectatives econòmiques globals a les 

acaballes del 2019 fa que l’any es tanqui amb un repunt del 

creixement de l’ocupació durant els últims mesos de l’any. El 

progressiu descens de les taxes de creixement de l’ocupació 

iniciat a finals del 2017 assoleix el seu punt d’inflexió durant el 

3r trimestre del 2019 amb les variacions del nombre de llocs de 

treball més baixes des de l’inici de la recuperació. Durant el 

quart trimestre, en canvi, les taxes de variació repunten fins al 

0,9% al CRiRC, al 2,0% a Sabadell i a l’1,8% al conjunt de 

Catalunya. D’aquesta manera, l’àmbit del CRiRC acaba el 2019 

amb 222.764 llocs de treball, 3.538 més que un any enrere. 

Cau el nombre de centres de treball al CRiRC per primera 

vegada des del 2013 

El teixit empresarial segueix un procés invers al registrat per 

l’ocupació, iniciant una dinàmica de destrucció de centres de 

treball que, en el cas del CRiRC, es dóna per primera vegada 

des de finals del 2013. Durant la segona meitat de l’any, les 

pèrdues de centres de cotització s’equiparen al CRiRC i a 

Sabadell en el 0,4%, el que suposa una caiguda superior a la 

registrada per l’economia catalana (-0,1%). Amb tot, els tres 

territoris analitzats experimenten una lleu milloria durant el 4rt 

trimestre de l’any, passant d’una caiguda del 0,9% interanual a 

Sabadell, a un creixement nul, un procés similar al que ha tingut 

lloc a Catalunya, on s’ha passat d’una reducció del 0,3%, a un 

increment interanual del 0,1%. Al CRiRC la milloria s’ha plasmat 

en una menor pèrdua durant l’últim trimestre de l’any, -0,2% 

davant del -0,5% del 3r trimestre.  

Creixement més moderat del treball assalariat 

La dinàmica de repunt del creixement durant el darrer trimestre 

de l’any es reprodueix també al treball assalariat, que recupera 

dinamisme després de la tendència a la reducció dels ritmes de 

creixement. Amb tot, l’augment del treball assalariat al CRiRC 

durant el 2n semestre del 2019 ha estat del 0,9%, l’increment 

més baix dels darrers anys. Cal tenir present, però, que els tres 

àmbits es troben molt propers a la plena recuperació de 

l’ocupació, situant-se a tan sols un 3,9% dels nivells d’ocupació 

pre-crisi en el cas del CRiRC i en l’1,9% en el cas de Sabadell. 

Nota: Al llarg del 3r i 4t trimestre de 2017 es van produir destacades anomalies 

en els llocs de treball localitzats en les activitats d’Administracions Públiques, 

defensa, seguretat social i activitats associatives, i en les Activitats financeres i 

d’assegurances. Aquestes anomalies venen motivades pel canvi de localització 

administrativa de centres de cotització amb un elevat nombre de llocs de treball, 

i que provoca el canvi de localització administrativa dels llocs de treball 

assalariat associats a aquests centres.  

 

(1) Inclou tots els règims RGSS, RETA, RE Empleats Llar i RE Agrari

(2) Inclou RGSS, RE Empleats Llar i RE Agrari

Variació interanual (%)

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu 

de la Generalitat de Catalunya
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Creixement nul del treball autònom al CRiRC 

Les dinàmiques seguides pel treball autònom divergeixen a 

cadascun dels territoris analitzats. La progressiva reducció de 

les taxes de creixement del treball per compte propi al CRiRC 

han portat finalment a un estancament de l’indicador, que amb 

una variació interanual del 0,0% durant el 4rt trimestre situa 

l’ocupació per compte propi en els 34.020 llocs de treball. Tot i 

que Sabadell també tendeix a la moderació, el municipi manté 

el creixement positiu, amb una variació de l’1,0% durant la 

segona part de l’any. Els dos àmbits contrasten amb l’evolució 

de l’indicador al conjunt de Catalunya, on el treball autònom 

acumula quatre trimestres consecutius amb pèrdues 

d’ocupació. 

Contractació 

Un any de disminucions de la contractació 

L’evolució de la contractació tendeix a seguir dinàmiques 

similars al CRiRC i a Sabadell, on les variacions respecte al 

segon semestre del 2018 han tornat a ser negatives, amb 

reduccions del 5,8% i del 6,8% respectivament. En termes de 

variació anual, els dos àmbits tanquen el 2019 amb un 7,0% i 

un 8,5% menys de contractes respecte al 2018, fet que ha 

suposat un total de 41.740 contractes al CRiRC, 4.211 menys 

que l’any passat, i de 14.174 contractes a Sabadell, 1.657 

menys que al tancament del 2018. Al conjunt de Catalunya, en 

canvi, la dinàmica ha estat diferent, ja que malgrat la tendència 

a uns creixements de la contractació cada vegada més petits, el 

repunt d’aquesta durant el 3r trimestre de l’any va compensar 

les pèrdues dels tres últims mesos, assolint així un dels volums 

de contractació més elevats dels darrers anys (878.847).  

S’estanca el procés de reducció de la temporalitat  

Com mostra el gràfic, tant al conjunt de l’economia catalana com 

al CRiRC i Sabadell s’ha donat una progressiva reducció dels 

nivells de contractació temporal, que han passat de taxes en 

alguns casos superiors al 90,0% durant el període 2011-2014, 

a les taxes entorn al 84,0%-86,0% actuals. L’augment de 

l’ocupació i les millors perspectives econòmiques van fer que la 

contractació temporal disminuís significativament durant el 

període de recuperació econòmica. No obstant, les dades 

recullen un cert estancament d’aquest procés que, fruit de la 

major maduresa del cicle econòmic, podria estar arribant al seu 

nivell “natural”, en el que la contractació temporal oscil·laria 

entre el 84,0% i el 86,0% en funció de l’estacionalitat imposada 

per l’estructura econòmica catalana. Amb tot, tant el CRiRC com 

Sabadell segueixen registrant menors nivells de temporalitat 

que Catalunya. Concretament, la taxa de temporalitat mitjana 

del 2019 al CRiRC i a Sabadell s’ha situat en el 84,9% i en el 

85,3% respectivament, davant del 86,6% de l’economia 

catalana.  

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu 

de la Generalitat de Catalunya
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Atur 

Les xifres d’atur tendeixen a l’estancament 

El progressiu alentiment de les taxes de reducció de l’atur que 

ja es venien explicant en els darrers informes de conjuntura, es 

segueixen donant durant la segona meitat del 2019. Així, si 

durant la primera meitat de l’any el CRiRC registrava un nivell 

de desocupació un 3,8% inferior al de la primera meitat del 2018 

i a Sabadell la reducció era del 5,0%, durant la segona meitat 

de l’any la variació ha estat del -0,7% al CRiRC i del –2,5% a 

Sabadell. De fet, al CRiRC la variació del darrer trimestre de 

l’any ha estat del -0,1%, la més baixa des del 2n trimestre del 

2013. L’atur a Catalunya ha seguit una tendència similar, 

passant d’una reducció del 4,4% a una de l’1,8%. Es fa evident, 

doncs, que l’economia catalana està tendint a un cert 

estancament dels nivells de desocupació, ja sigui per uns 

menors ritmes de creixement dels llocs de treball, o per un 

augment de la població activa. 

Les taxes d’atur s’estabilitzen entre el 10,0% i el 12,0% 

Al CRiRC, la reducció de la taxa d’atur fins al 10,7% durant el 

segon trimestre del 2019 va venir determinada per 

l’estacionalitat de l’estructura econòmica de l’àmbit. Durant la 

segona part de l’any, aquesta mateixa estacionalitat ha fet 

repuntar la taxa d’atur fins a l’11,2%, fet que suposa una 

disminució de 0,1 punts en un any, la disminució més baixa de 

la que es té registre. Aquesta tendència a l’estancament dels 

nivells de desocupació es reprodueix tant a Sabadell com a 

Catalunya, on les taxes d’atur s’han situat en l’11,9% i el 10,6% 

respectivament, també lleugerament per sota dels nivells de 

finals del 2018. El CRiRC tanca l’any amb 28.597 persones en 

situació de desocupació, només 19 persones menys que fa un 

any. 

La taxa d’excedents laborals s’estanca per complert 

durant la segona meitat del 2019 

La taxa d’excedents laborals, entesa com la relació entre el 

nombre de persones aturades i el nombre total de llocs de treball 

a un territori, va assolir el seu màxim durant el 1r trimestre del 

2013, arribant al 27,6% al CRiRC. Des de llavors, s’ha reduït 

amb força gràcies al bon ritme de creació de llocs de treball i de 

reducció de la desocupació. En el nou cicle econòmic, 

caracteritzat pels menors creixements de l’ocupació i per 

l’estancament dels nivells d’atur, aquest indicador acumula dos 

trimestres consecutius sense variacions, estabilitzant-se a una 

taxa del 12,8% al CRiRC i del 16,7% a Sabadell, ambdues per 

sobre dels excedents laborals a Catalunya, que se situen en 

l’11,6%. 

 
 

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu de 

la Generalitat de Catalunya
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Construcció i mercat immobiliari 

La construcció d’habitatges continua la tendència a l’alça 

iniciada al 2015 

El mercat de la construcció residencial continua guanyant 

dinamisme, amb un nou increment de la xifra d’habitatges en 

construcció. L’inici de 691 habitatges durant la primera meitat 

del 2019 suposa 133 habitatges més que durant el mateix 

període de l’any passat. Una dinàmica similar es dóna amb els 

habitatges acabats, ja que durant el primer i segon trimestres 

de l’any s’han finalitzat un total de 278, 150 més que durant la 

primera meitat del 2018.  

Menor volum de transaccions del mercat immobiliari 

El menor dinamisme del mercat immobiliari de compravenda 

d’habitatges que ja s’avançava en el darrer informe de 

conjuntura es confirma durant el 1r trimestre del 2019 amb una 

caiguda en el nombre transaccions del -5,6%. El mercat s’ha 

estabilitzat a Sabadell amb una variació del 2,0% després 

d’haver caigut durant el 2n i 3r trimestre del 2018 a taxes del -

8.0% i -14,3% respectivament. A Catalunya, la moderació ha 

retallat la variació interanual del 10,8% al 5,0% entre el darrer 

trimestre del 2018 i el 1r trimestre del 2019, fet que no ha 

impedit registrar el nombre de transaccions més elevat des de 

que es disposa de dades assolint les 21.478 compravendes. 

Els preus dels habitatges recuperen embranzida 

Malgrat el retrocés del nombre de transaccions, el preu de 

compra de l’habitatge ha crescut a tots els àmbits estudiats. 

On ho ha fet amb més força ha estat al CRiRC, on després 

d’experimentar una variació de l’11,4% durant el 1r trimestre 

de l’any, el preu per metre quadrat ha superat per primera 

vegada els 2.000 euros. El creixement del 10,4% del preu de 

l’habitatge a Sabadell ha estat similar al creixement català 

(10,3%), situant els preus en els 1.994,19€/m2 i els 

2.200,34€/m2 respectivament. Assolint també els respectius 

màxims. Catalunya acumula així cinc trimestres consecutius 

d’increments que l’han fet passar de variacions interanuals de 

l’1,6% a variacions del 10,3%. 

Les taxes de variació del preu del lloguer s’estabilitzen 

El creixement del preu del lloguer, que es va moderar amb 

força durant el 4rt trimestre del 2018, es manté estable a inicis 

del 2019 amb increments del 4,7% al CRiRC i del 3,2% a 

Sabadell, ambdós per sota del creixement català (5,8%). 

Aquestes variacions deixen el preu mitjà del lloguer a l’àmbit 

del CRiRC en els 660,18€, molt a prop del màxim històric i en 

els 649,03€ a Sabadell. A Catalunya, l’impuls de l’espai 

metropolità ha fet créixer els preus amb força fins als 711,31€. 
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Font: Actíva Prospect a partir de dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de 

la Generalitat de Catalunya
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Evolució de la conjuntura per sectors 

La Construcció s’acosta a l’estancament del creixement 

La Construcció torna a perdre dinamisme al CRiRC, amb una 

nova reducció dels ritmes de creixement de l’ocupació que 

passen del 4,7% interanual del primer semestre, al 0,8% del 

segon semestre del 2019. Aquest alentiment és el més marcat 

dels àmbits estudiats ja que, tot i ser importants, les reduccions 

de les taxes de creixement a Sabadell i al conjunt del sector a 

Catalunya no han estat tan significatives. De fet, la frenada del 

sector a Sabadell durant el 3r trimestre (1,0%) ha estat 

parcialment compensada per un major creixement durant els 

tres últims mesos de l’any, que han deixat una variació 

interanual del 2,4%. A Catalunya la Construcció ha perdut 2,3 

punts de la seva taxa de variació, fet que l’ha situat en el 2,5% 

interanual durant la segona meitat de l’any. Amb tot, malgrat 

seguir lluny dels màxims històrics d’ocupació al sector, el CRiRC 

ha estat l’àmbit en el que més s’ha recuperat l’ocupació al sector 

en relació al període previ a la crisi, situant-se ara a un 56,8% 

de l’ocupació assolida a principis del 2008.  

La Indústria consolida el procés de pèrdua d’ocupació 

Els tres àmbits estudiats perden ocupació al sector industrial 

arrossegats per un clima poc propici per al comerç internacional. 

Les pèrdues d’ocupació iniciades durant el 2n trimestre de l’any, 

es consoliden ara amb caigudes del 2,7% al CRiRC, del 3,5% a 

Sabadell i del 0,8% a Catalunya. En total, l’àmbit del CRiRC 

experimenta una pèrdua de 1.247 llocs de treball industrials des 

de finals del 2018, immers en una dinàmica de pèrdua 

d’ocupació iniciada durant el primer semestre del 2018. 

La indústria del metall accelera el ritme de destrucció de 

llocs de treball 

La Indústria del metall acumula tot un any de pèrdues 

d’ocupació, esperonada per la destrucció de llocs de treball a la 

metal·lúrgia i a la fabricació de materials de transport. El sector 

perd un total 816 llocs de treball des de finals del 2018. Un 

procés similar s’ha donat a Sabadell, on durant el segon 

semestre del 2019 ha perdut un 7,9% dels llocs de treball, i ha 

situat el volum d’ocupació a finals d’any en els 2.618 llocs de 

treball, 226 menys que al tancament del 2018. Tot i que en 

menor mesura, la indústria del metall també perd ocupació al 

conjunt de Catalunya, amb una variació negativa del 0,5%. 

Els Serveis tornen a liderar la creació d’ocupació 

Malgrat trobar-se igualment immers en un procés de moderació 

dels ritmes de creixement dels llocs de treball, l’ocupació als 

Serveis continua creixent a un ritme positiu i liderant la creació 

de llocs de treball a les tres economies analitzades. Així, els 

creixements del 2,1% al CRiRC i del 2,3% a Sabadell han estat 

sensiblement superiors als registrats pel sector al conjunt de 

Catalunya, on la variació s’ha situat en el 2,0%. 
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Indústria del metall 

La Metal·lúrgia i els productes, metàl·lics aprofundeixen el 

procés de pèrdua d’ocupació iniciat a principis del 2019 

El procés de destrucció d’ocupació iniciat a principis del 2019 

s’aprofundeix durant el segon semestre del 2019 perdent un 

3,3% dels llocs de treball a la Metal·lúrgia, pèrdua que ha 

suposat un total del 265 llocs de treball menys a l’àmbit. La 

dinàmica s’agreuja a Sabadell, on els llocs de treball són un 

8,1% inferiors als del segon semestre del 2018. L’evolució del 

sector al conjunt de Catalunya ha seguit una tendència més 

moderada, ja que no ha començat a perdre ocupació fins al 

darrer semestre de l’any, moment en el que ha experimentat una 

reducció del 0,4% dels llocs de treball.  

La desacceleració de la Maquinària i l’equipament mecànic 

deixa pas a la destrucció d’ocupació 

La Maquinària i l’equipament mecànic cauen per primera 

vegada al CRiRC des del primer semestre del 2013, una pèrdua 

d’ocupació que ha estat del 0,9% i que ha fet que l’àmbit s’allunyi 

de la recuperació dels nivells d’ocupació del període previ a la 

crisi. Com en el cas anterior, a Sabadell la destrucció d’ocupació 

s’ha donat amb més força, disminuint un 5,3% respecte al segon 

semestre del 2018. Un procés diferent al seguit pel sector a 

Catalunya, on tot i la moderació, es segueixen registrant 

creixements positius de l’ocupació (1,7%). 

Els Materials de transport en mínims històrics d’ocupació 

Els tres semestres consecutius amb disminucions del nombre 

de llocs de treball cada vegada més grans al sector de la 

fabricació de materials de transport posen en evidència la crisi 

per la que passa el sector, que ja ha destruït 485 llocs de treball 

des del punt més àlgid de la recuperació. A Sabadell, el pas de 

65 a 27 treballadors al sector ha suposat una reducció de més 

de la meitat dels llocs de treball, deixant al sector en mínims 

històrics d’ocupació. Tot i que en menor mesura, Catalunya 

també experimenta pèrdues d’ocupació en la fabricació de 

materials de transport, passant de 44.671 a 43.690 llocs de 

treball entre finals del 2018 i finals del 2019, fet que ha suposat 

la destrucció de 981 llocs de treball. 

Es manté la crisi de la fabricació de Productes informàtics, 

electrònics i òptics 

La fabricació de Productes informàtics i electrònics ha seguit al 

CRiRC una progressiva acceleració dels ritmes de reducció dels 

llocs de treball. En aquest sentit, la pèrdua d’un 1,0% de 

l’ocupació durant el primer semestre deixa pas a una disminució 

del 2,5% durant la segona meitat de l’any. En el cas de Sabadell, 

tot i que durant la primera part del 2019 el municipi mantenia 

creixements positius dels llocs de treball al sector, durant el 

darrer semestre la pèrdua ha estat superior a l’experimentada 

pel CRiRC, disminuint un 3,9% el nombre de llocs de treball.  
 

(1) Inclou els règims RGSS i RETA
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Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu 

de la Generalitat de Catalunya
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Resta d’indústria 

La Química, farmacèutica i plàstic creixen al nivell més 

baix des de l’inici de la recuperació 

La indústria Química, farmacèutica i del plàstic és una de les 

dues úniques activitats industrials que no perden ocupació 

durant el segon semestre del 2019. El sector, que ha seguit 

dinàmiques similars al CRiRC i al conjunt de Catalunya, tendeix 

des de principis del 2017 a reduir progressivament les seves 

taxes de creixement. Passa així d’una variació positiva de 

l’ocupació del 3,0% durant la primera meitat de l’any, a una 

variació del 0,6% al CRiRC i de l’1,2% a Catalunya. 

Contràriament, a Sabadell la tendència ha estat completament 

diferent. Després de cinc semestres consecutius amb pèrdues 

d’ocupació que han assolit nivells del -11,3%, durant l’últim 

trimestre del 2019 l’ocupació al sector augmenta un 1,7%, 

situant el nombre de llocs de treball a l’acabar l’any en els 301. 

El Tèxtil segueix la dinàmica general del sector a 

Catalunya perdent llocs de treball durant el 2n semestre 

El Tèxtil ha reduït el nombre de persones ocupades al sector per 

primera vegada des de principis del 2014. Aquesta reducció es 

dóna amb un cert endarreriment respecte al sector a Sabadell i 

a Catalunya, on el procés de pèrdua d’ocupació ja s’havia iniciat 

a finals del 2018. Així doncs, el tèxtil perd un 2,5% dels llocs de 

treball durant el segon semestre del 2019, una pèrdua inferior 

tant a la de Sabadell (-5,4%) i la de Catalunya (-3,2%). 

S’inverteix el dinamisme de l’Alimentació i les begudes 

El sector de l’Alimentació i les begudes ha seguit al CRiRC una 

evolució erràtica que ha combinat variacions positives i 

negatives de l’ocupació. Tanmateix, des de mitjans del 2014 la 

indústria alimentària ha estat procliu a la recuperació dels nivells 

d’ocupació previs a la crisi del 2008. En els darrers semestres, 

però, el dinamisme del 2018 ha estat substituït per un important 

alentiment durant el primer semestre del 2019 i per un retrocés 

de l’1,1% de l’ocupació durant el segon. A Sabadell, la 

moderació de principis d’any no es va donar amb la mateixa 

intensitat, però la posterior caiguda dels llocs de treball va ser 

d’una major magnitud que la registrada al CRiRC (-4,1%), fet 

que ha allunyat al sector del màxim d’ocupació assolit durant el 

primer trimestre del 2019. 

El Paper i les arts gràfiques aguditzen el deteriorament 

La pèrdua del 9,2% interanual de l’ocupació al Paper i les arts 

gràfiques ha situat al sector com l’activitat industrial que més 

ocupació destrueix durant el 2n semestre. A diferència de 

Sabadell, on la pèrdua d’ocupació ha passat del -5,1% al -1,7%, 

durant el darrer període el decreixement al CRiRC s’ha 

accelerat generant una davallada de 383 llocs de treball, una 

reducció similar a l’experimentada pel sector al conjunt de 

Catalunya, on la variació ha estat de -398 llocs de treball. 

 

Paper i arts gràfiques

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu 

de la Generalitat de Catalunya
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Serveis a la producció 

Les Activitats professionals, científiques i tècniques 

mantenen un creixement consistent 

Les Activitats professionals científiques i tècniques segueixen 

un pauta similar als tres àmbits estudiats, amb variacions del 

3,3% a Sabadell, del 3,7% al CRiRC i del 3,5% a Catalunya. No 

obstant, mentre que a Sabadell i al CRiRC s’arriba a aquestes 

taxes de variació després d’experimentar davallades importants 

que van estancar o reduir els nivells d’ocupació durant el tercer 

trimestre del 2018, a Catalunya l’expansió de l’ocupació és el 

resultat d’una tònica de moderació que ha portat els creixements 

de l’ocupació del 5,9% de principis del 2017 al 3,5% actual. 

Les Activitats administratives i serveis auxiliars s’acosten 

a la plena recuperació 

Les Activitats administratives i de serveis auxiliars són la segona 

activitat que més creix de l’economia de Sabadell (8,7%), i la 

segona del sector serveis que més persones ocupa (5.731). Al 

CRiRC, en canvi, l’avenç no ha estat tan significatiu, i ha deixat 

la taxa de creixement en el 4,1% interanual, 592 llocs de treball 

més que un any enrere. El sector se situa així un 16,4% per sota 

de l’ocupació registrada al 2008. A Catalunya la variació de 

l’1,5% ha suposat un increment de 2.953 llocs de treball.  

Les Activitats financeres i d’assegurances es tornen a 

acostar a l’estancament del creixement 

Des de l’inici de la recuperació de les taxes de creixement 

positiu de les Activitats financeres i d’assegurances, el sector ha 

mantingut taxes de variació fluctuants entorn al 0,0%. Des del 

segon semestre del 2018, però, les activitats financeres han 

presentat avenços més importants amb variacions que durant 

alguns trimestres han superat el 2,0%. No obstant, en aquest 

darrer període els augments tornen a minvar i a acostar-se a 

variacions properes al 0,0%. Aquesta pauta és similar a tots tres 

àmbits, tot i que, de fet, durant l’últim trimestre de l’any el CRiRC 

és l’únic territori que manté un creixement positiu, ja que tant 

Sabadell com el conjunt de l’economia catalana han reduït els 

respectius nivells d’ocupació al sector. 

La informació i les comunicacions acumulen tres 

trimestres consecutius en negatiu en contrast amb sòlid 

creixement del sector al conjunt de Catalunya 

Tant Catalunya com Sabadell han superat durant la segona 

meitat del 2019 els valors màxims de les respectives sèries de 

dades d’ocupació al sector de la Informació i les comunicacions. 

Alhora que també han sostingut taxes de creixement elevades 

que s’han situat en el 3,4% a Sabadell i en el 6,0% a Catalunya. 

Al CRiRC, en canvi, els augments de l’ocupació que a finals del 

2018 se situaven en el 6,0%, van caure fins a l’1,1% durant el 

primer semestre del 2019, i fins valors negatius del -2,5% a les 

acaballes de l’any.  
 

Informació i comunicació
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Serveis de distribució 

El Comerç al detall perd un 0,8% dels llocs de treball 

Des de principis del 2014, el Comerç al detall ha sostingut taxes 

de creixement de l’ocupació positives que han portat al sector a 

consolidar-se com el primer de l’àmbit en termes de llocs de 

treball, passant de representar el 13,4% del total de l’ocupació 

a principis del 2009, a representar-ne el 15,4% a l’actualitat. 

Aquest procés però, va assolir el seu màxim durant el 2017, 

moment en el que el sector va tendir a perdre pes davant d’altres 

sectors més dinàmics. El motiu d’aquesta pèrdua de pes relatiu 

ha estat la tònica de taxes de creixement cada vegada més 

baixes, que han acabat portant al sector a decréixer per primera 

vegada des de finals del 2013. La variació del -0,8% interanual 

durant el segon semestre de l’any ha suposat l’allunyament del 

màxim històric d’ocupació al sector assolit a finals del 2018 i la 

pèrdua de 337 llocs de treball. La dinàmica dels darrers 

semestres del comerç al detall a Sabadell i Catalunya ha estat 

similar, registrant algunes de les primeres pèrdues d’ocupació 

dels últims anys al sector amb variacions del -0,8% en el primer 

cas, i del 0,1% en el segon. 

Solidesa i estabilitat del creixement del Comerç a l’engròs  

El Comerç a l’engròs sosté un creixement sòlid de l’ocupació 

des del 3r trimestre del 2016 que ha fluctuat entre el 2,0% i el 

5,7%. Aquest bon comportament continua durant el segon 

semestre amb una variació positiva del 3,1% interanual que 

situa l’ocupació al sector en els 18.469 llocs de treball. A 

Sabadell el sector ha seguit una evolució més erràtica que l’ha 

fet acumular quatre semestres amb pèrdues d’ocupació. 

Aquesta pauta, però, es reverteix durant el quart trimestre del 

2019 amb un creixement del 0,6% interanual. El comerç a 

l’engròs a Catalunya s’ha inclinat cap al debilitament de les 

taxes de creixement, que s’han anat reduint fins a l’1,4% actual. 

L’ocupació al Transport i l’emmagatzematge segueix 

creixent a bon ritme 

El Transport i l’emmagatzematge segueixen augmentant els 

ritmes de creixement interanual amb una variació del 4,6% 

durant el segon semestre del 2019, 2,5 punts més que durant el 

mateix període de l’any passat. Aquest increment ha suposat la 

creació de 475 nous llocs de treball que situen al sector un 5,8% 

per sota del nivell màxim d’ocupació. Sabadell segueix una 

tendència fins a cert punt divergent de la que s’ha seguit a 

l’àmbit del CRiRC des de principis d’any, amb moderacions de 

les taxes de creixement que han situat la variació del darrer 

semestre en l’1,9%. A Catalunya el transport i 

l’emmagatzematge, que sostenia uns sòlids nivells de 

creixement marcadament superiors als del CRiRC, redueix ara 

el ritme d’avenç fins al 2,6% interanual, dos punts per sota del 

creixement experimentat pel CRiRC. 

 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu 

de la Generalitat de Catalunya
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Serveis personals 

L’Hostaleria recupera els més de 1.300 llocs de treball 

perduts durant la primera meitat de l’any 

La forta caiguda de l’ocupació a l’Hostaleria durant el segon 

trimestre de l’any va suposar la destrucció de 1.359 llocs de 

treball, passant del màxim de la sèrie de dades, a nivells 

d’ocupació similars al 2017. Ara, però, es recupera quasi per 

complert amb un increment intertrimestral del 14,4% que torna 

a situar l’ocupació del sector en màxims dels últims anys. En 

termes interanuals, l’hostaleria segueix creixent a ritmes 

positius i marcadament superiors als d’anys anteriors, amb un 

augment de l’ocupació que durant l’any ha estat del 6,1%. La 

dinàmica del sector a Sabadell s’ha mantingut més estable, amb 

taxes de creixement que durant la segona meitat del 2019 s’han 

situat en el 6,9%, una de les més elevades dels últims anys. 

Com mostra el gràfic, l’evolució del sector al conjunt de 

Catalunya segueix una llarga tendència a la progressiva 

disminució dels ritmes de creixement, que fins i tot es va arribar 

a situar de la banda negativa a principis del 2019, i que en la 

darrera etapa ha crescut fins a l’1,6%. 

Els Altres serveis personals es recuperen després de la 

moderació dels darrers semestres 

La tònica de moderació en la que es trobava immers el sector 

de les activitats vinculades a la reparació i als serveis personals 

i a les llars sembla revertir-se durant el segon semestre als tres 

àmbits analitzats. El creixement del 0,8% del sector al CRiRC 

durant el segon trimestre de l’any va donar pas a un progressiu 

augment de les taxes de variació que han situat la variació final 

del semestre en el 2,3%, assolint així el nivell d’ocupació més 

elevat dels darrers anys (5.748). El canvi de tendència ha estat 

encara més accentuat a Sabadell, on el sector ha passat de 

decréixer un 1,4%, a créixer un 4,9% entre el 3r i el 4rt trimestre 

de l’any. 

Les Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 

frenen els ritmes de creixement 

Després d’assolir màxims d’ocupació durant la primera part de 

l’any arribant fins als 3.337 llocs de treball, les Activitats 

artístiques, recreatives i d'entreteniment comencen a moderar 

els seus ritmes de creixement, passant dels creixements del 

10,9% de la segona meitat del 2018, a les variacions del 2,8% 

actuals. Si se segueix la dinàmica actual, es pot esperar que en 

els propers trimestres l’ocupació es mantingui o que fins i tot 

retrocedeixi sensiblement, per donar pas a un nou increment 

dels llocs de treball que assoleixi un nou màxim durant el 2020. 

La dinàmica a Sabadell ha estat diferent, en tant que la 

moderació que compateix el municipi amb l’àmbit del CRiRC, va 

donar pas a Sabadell a caigudes interanuals de l’ocupació de l’ 

1,7% durant els sis últims mesos de l’any. Catalunya, en canvi, 

ha conservat el dinamisme del sector creixent un 4,3% en el 

mateix període. 
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Evolució estructural per sectors 

Alentiment general de la recuperació de l’ocupació 

Si bé la tendència a llarg termini de l’evolució de l’ocupació al 

CRiRC és a la plena recuperació dels nivells d’ocupació pre-

crisi, durant el 2019 s’ha donat un cert estancament d’aquesta 

dinàmica de recuperació. El retrocés d’alguns dels principals 

sectors econòmics i el més lent creixement d’altres, han frenat 

la creació de llocs de treball al conjunt del CRiRC, que al llarg 

del 2019 s’ha mantingut estable en el 97,1% dels nivells 

d’ocupació del 2008, una xifra similar a la que registrava a 

començaments d’any. De nou, durant els sis darrers mesos del 

2019 han tornat a ser les activitats vinculades als serveis les que 

han impulsat la creació d’ocupació a l’àmbit. Així, el sector 

passa dels 111,0 als 113,5 punts gràcies a l’important avanç 

dels serveis socials, que assoleixen els 153,9 punts, dels 

serveis personals (114,0) i dels serveis de distribució (102,2). 

Tot ells compensen l’estancament dels serveis a la producció 

que, amb un pes important en termes d’ocupació, s’ha estancat 

en els 105,3 punts. La Indústria, en canvi, abandona els 80,0 

punts registrats durant el segon trimestre, caient fins al 77,5% a 

la finalització de l’any. Per la seva banda, tot i que la Construcció 

segueix lluny de la plena recuperació, els sector es trobava 

immers en un procés de recuperació que l’ha portat dels valors 

mínims entorn al 40,0% de l’ocupació del 2008, a valors del 

58,9% durant el primer semestre del 2019. Ara, però, la 

Construcció ha tendit a retrocedir fins al 56,5% amb el que ha 

tancat el 2019. 

La moderació esdevé contracció a la Indústria del metall 

Totes les activitats que conformen la Indústria del metall 

retrocedeixen en termes d’ocupació durant el 2019. La pèrdua 

de llocs de treball iniciada a principis del 2018, es consolida amb 

un nou retrocés que situa el volum d’ocupació a nivells del 2016, 

amb un 73,2% de l’ocupació que generava el sector abans de 

la crisi. Tot i que les caigudes han estat generalitzades, s’han 

donat amb més força a la metal·lúrgia, a la maquinària i 

l’equipament mecànic i a la fabricació de productes informàtics. 

La Resta d’Indústria s’allunya de la recuperació 

La resta de la Indústria segueix un recorregut similar, amb una 

tendència a l’estancament entre el 2018 i la primera meitat del 

2019, que a les acaballes de l’any ha esdevingut un retrocés 

generalitzat de l’ocupació. Així, la indústria passa del 79,9% al 

77,5% de l’ocupació del 2008 entre el primer i el quart trimestre 

de l’any. Aquesta dinàmica ve causada per la pèrdua de llocs 

de treball a la majoria d’activitats industrials i que s’ha donat 

amb especial intensitat al sector del paper i les arts gràfiques, 

que ha passat dels 86,9 punts de començaments d’any, als 77,6 

punts actuals. Només les Altres activitats manufactureres i 

extractives i els Minerals no metàl·lics han aconseguit mantenir 

i fer créixer sensiblement l’ocupació als seus sectors.  
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Els Serveis a la producció moderen la dinàmica expansiva 

La dinàmica d’estacionalitat dels Serveis a la producció fa que 

el sector creixi entre el primer i el segon trimestre de l’any, per 

donar pas a un lleu retrocés durant els sis últims mesos de l’any. 

Així, el sector passa dels 105,4 als 107,5 punts entre el primer i 

el segon trimestre, per baixar posteriorment fins als 105,3 amb 

els que tanca el 2019. Aquesta dinàmica es veu molt 

influenciada pel comportament de les Activitats administratives 

i de les Activitats financeres, que tenen un pes determinant en 

termes d’ocupació sobre el conjunt del sector. Aquelles activitats 

que sí han crescut durant el segon semestre del 2019 han estat 

les Activitats professionals, científiques i tècniques que amb 

129,7 punts assoleixen un nou màxim, i la Informació i les 

comunicacions, que es recupera del daltabaix experimentat a 

finals del 2018. Les Activitats immobiliàries, en canvi, pateixen 

una de les úniques caigudes dels darrers anys, alineant-se amb 

el fre del sector de la Construcció i perdent 1,8 punts respecte a 

començaments d’any, fet que situa al sector en el 121,4% del 

nivell d’ocupació pre-crisi. 

Els Serveis de distribució lideren la creació d’ocupació  

Els Serveis de distribució han recuperat plenament el volum 

d’ocupació, superant-lo en 1.380 nous llocs de treball respecte 

al 2008. El Comerç al detall, que ha estat l’activitat impulsora 

d’aquesta dinàmica de recuperació frena ara el seu creixement 

i se situa 1,2 punts per sota del que ho feia un any enrere, 337 

llocs de treball menys. El Comerç a l’engròs i el Transport i 

l’Emmagatzematge, en canvi, compensen aquesta pèrdua 

creixent fins a situar-se a 13,3 i 5,8 punts dels nivells d’ocupació 

del 2008.  

Els Serveis personals creixen a ritme positiu 

Els Serveis personals consoliden la recuperació assolida durant 

el 2016 amb un nou increment que situa l’ocupació un 14,0% 

per sobre del nivell del 2008. Els Altres serveis s’acosten al 

llindar creixent 2,4 punts al llarg del 2019 i situant-se a 6,9 punts 

de la plena recuperació. D’altra banda, el sector que més creix 

són les Activitats artístiques, que augmenten 4,6 punts i 115 

llocs de treball des de principis d’any, emmarcat en una clara 

dinàmica expansiva. Finalment, com ja s’avançava al darrer 

informe, l’Hoteleria recupera el creixement perdut durant el 2n 

trimestre, amb un augment de 15,5 punts causat per la forta 

estacionalitat del sector.  

Els Serveis Socials en nous màxims històrics d’ocupació 

Els Serveis Socials se situen en el 153,9%, després de créixer 

4,1 punts en un any. Aquest increment ha suposat la creació de 

971 llocs de treball impulsats per l’estacionalitat que regeix els 

sectors de l’Educació i les AAPP, que augmenten 2,8 i 12,4 

punts respectivament. Per la seva banda, les Activitats 

sanitàries assoleixen un nou màxim d’ocupació que, amb 147,1 

punts, situen les dades d’ocupació en els 12.015 llocs de treball. 
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Clima empresarial 

L’acord institucional entre l’Ajuntament de Sabadell, el Gremi 

de Fabricants, el Centre Metal·lúrgic, la Cambra de Comerç de 

Sabadell i el Banc de Sabadell ha permès desenvolupar 

aquesta anàlisi de l’Enquesta de Clima Empresarial de l’Idescat 

com a part específica dels indicadors estadístics de l’Informe 

de Conjuntura Trimestral de Sabadell i l’àmbit dels 14 

municipis de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes 

(demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell més Caldes 

de Montbui i La Llagosta) 

Per a realitzar aquest seguiment i anàlisi dels resultats de 

l’Enquesta de clima empresarial el CIESC ha encarregat a 

l’Idescat la desagregació dels resultats de l’ empreses de 

l’àmbit esmentat a partir dels resultats totals l’enquesta del 

conjunt de Catalunya. Aquest informe està elaborat per la 

secretaria tècnica del CIESC en base a les dades generades 

per l’Idescat a partir del seu tractament estadístic del total de 

respostes de Catalunya. 

Per tant, els resultats obtinguts en la tabulació específica que 

s’ha demanat inclouen la informació dels establiments amb 

activitat en els municipis que conformen l’àmbit de la Conca del 

Ripoll i la Riera de Caldes (en endavant CRiRC): Badia del 

Vallès, Barberà de Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del 

Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac, 

Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant 

Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. 

Recordem que l'Enquesta de clima empresarial (CLEM) és una 

operació estadística de periodicitat trimestral amb caràcter 

qualitatiu, que recull l'opinió de representants d'establiments 

amb activitat a Catalunya sobre la situació en el període de 

referència, l'evolució recent i les expectatives per al futur 

immediat de variables, com ara la marxa del negoci, els preus 

i les exportacions. A més a més, en el darrer trimestre de cada 

any es recull informació referida al conjunt de l’any sobre la 

inversió i els factors que afecten a la marxa del negoci de 

l’establiment. 

L'obtenció de la informació es realitza, principalment, 

mitjançant un qüestionari en línia (sistema CAWI), tot i que 

també s'ofereix a l 'informant la possibilitat de contestar el 

qüestionari per correu electrònic i fax o a través d'una entrevista 

telefònica assistida amb ordinador (sistema CATI). 

La població de referència de l’operació està formada per tots 

els establiments amb activitat a Catalunya, independentment 

d'on es troba ubicada la seu social. S'investiguen els 

establiments amb activitat principal inclosa en les següents 

seccions (CCAE-2009): 

 Indústria: secció B (divisions 05 a 09), secció C (divisions 
10 a 33), secció D (divisió 35) i secció E (divisions 36 a 
39). 

 Construcció: secció F (divisions 41 a 43). 

 Comerç: secció G (divisions 45 a 47). 

 Hostaleria: secció I (divisions 55 i 56). 

 Resta de serveis: seccions H, J, K, L, M (excepte divisió 
70), N, R (excepte divisions 90 i 91) i S (excepte divisió 
94). 

Les taules de resultats contenen informació sobre els 

percentatges de respostes positives, neutres i negatives per a 

cada un dels indicadors de situació/evolució i expectatives 

(marxa de negoci, nombre d’ocupats, nivell de preus, facturació 

a l’estranger, grau d’utilització de la capacitat productiva). A 

més, incorpora per a cada un el saldo definit com la diferència 

entre el percentatge de respostes positives i negatives. Els 

resultats permeten desagregar sectorialment per Indústria i 

construcció, Comerç, Resta de serveis i el Total. 

Aquest Informe presenta els resultats de l’Enquesta de Clima 

Empresarial corresponents a les valoracions del quart 

trimestre de 2019 i les expectatives per al primer trimestre 

de 2020, amb l’Indicador de Confiança Empresarial 

corresponent també al primer trimestre de 2020. Les enquestes 

es van realitzar la segona quinzena del passat mes de 

desembre. 

En aquesta operació la mostra efectiva de l’àmbit estudiat ha 

augmentat fins les 347 respostes amb un marge d’error del 

5,3%.   
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Valoracions del 4rt trimestre de 2019 i expectatives per al 1r trimestre de 2020 

Secretaria tècnica del CIESC 

Confiança  

Índex de Confiança Empresarial (ICEH) 

Els resultats obtinguts en aquesta 10ª Enquesta ens 

mostren que l’Índex de Confiança Empresarial per al primer 

trimestre de 2020 a l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i 

Riera de Caldes es recupera lleugerament respecte al 

valor anterior amb un augment trimestral del 0,7%. A més, 

la variació interanual que era d’un -3,7% també millora 

i es queda amb un -1,1%. Aquestes variacions indiquen 

que la desacceleració econòmica constatada en les 

enquestes anteriors redueix el seu ritme negatiu en termes 

globals. 

L’Índex actual, que havia baixat a mínims històrics ara 

remunta unes dècimes i passa del 129,8 a 130,6. 

A Catalunya també es constata una minsa recuperació 

trimestral de l’índex (0,2%), tot i que la seva evolució anual 

és més negativa (-2%) que la de l’àmbit d’aquest informe. 

En canvi, per al conjunt d’Espanya les variacions trimestrals 

i anuals són negatives. 

El gràfic amb l’evolució de l’índex durant el període de 10 

enquestes (que abasten el període que va entre el 4t 

trimestre de 2017 el 1r trimestre de 2020) marca una corba 

de tendència negativa de la confiança empresarial.  

 

Índex de confiança empresarial. IV/2019 i I/2020 (1) 

(índex 1 trim 2013 = 100) 

 
 

  Índex Variació 

trimestral (%) 

Variació 

interanual 

(%) 

CRiRC (1) 130,6 0,7 -1,1 

Catalunya 134,6 0,2 -2,0 

Espanya 130,6 -0,4 -1,4 

 Font: Idescat i INE 

 Unitat: Base 2013 I trim.=100 

(1) Sabadell i àmbit Conca Ripoll i Riera de Caldes  
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Indicadors d’activitat 

Marxa del negoci 

La valoració empresarial de l’evolució del negoci durant el 

quart trimestre de 2019 està marcada per una frenada en 

la caiguda de la confiança i l’optimisme empresarials que 

havíem constatat en l’enquesta anterior. Tot i això, el saldo 

de les valoracions per al conjunt de l’economia és negatiu (-

0,6), si bé ha passat de baixar 10 punts a nomes 1,5.  

Per sectors podem destacar que les valoracions del quart 

trimestre de 2019 tenen saldo negatiu en el grup de la 

indústria i construcció (-3,4) i en el comerç (-3,1), degut 

a que les respostes pessimistes superen a les optimistes. 

Tot i això, en el comerç les respostes que valoren que 

l’activitat ha anat a l’alça durant el quart trimestre han 

augmentat 8 punts i això fa que el saldo millori, mentre que 

a la indústria i construcció ha augmentat el pessimisme i 

s’ha reduït l’optimisme i això fa que el saldo passi de positiu 

a negatiu (de 3 punts a -3,4 punts). 

Per al grup de la resta de serveis les valoracions del 

trimestre tenen un saldo positiu tot i que menor a l’anterior. 

Les expectatives empresarials per al primer trimestre de 

2020 presenten una millora del saldo: puja en 4,2 punts 

degut a un increment de respostes que preveuen estabilitat 

i una reducció de les que preveuen que l’activitat anirà a la 

baixa durant els primers mesos d’enguany. Això fa que el 

saldo passi de -0,4 punts de l’enquesta anterior als 3,8 

actuals. 

En aquesta millora de les expectatives hi ajuda el que la 

indústria i construcció redueixin el saldo negatiu de -7,4 a 

0,4. Això és conseqüència d’una disminució de les opinions 

pessimistes (baixen 11,3 punts) i un augment de les 

perspectives més estables (14,8) 

El comerç i la resta de serveis presenten saldos 

d’expectatives positives per al primer trimestre de 2020. 

En el conjunt de Catalunya, el saldo de valoració de la 

marxa del negoci durant el quart trimestre millora el del 

trimestre anterior i arriba als 8,7 punts; el de les 

expectatives, en canvi, retrocedeix 1,5 punts i es situa en 

3,5: 

 

 

 

 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

(1) Demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i la 

Llagosta. 

Valoracions de la marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives. 

Per sector d’activitat. IV/2019 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la 

baixa 

(%) 

Saldo 

(1) 

Total     

Trim. actual 22,1 55,2 22,7 -0,6 

Expectatives proper trim. 17,1 69,5 13,4 3,8 

Indústria – Construcció      

Trim. actual 19,8 57,0 23,2 -3,4 

Expectatives proper trim. 13,6 73,2 13,2 0,4 

Comerç     

Trim. actual 26,6 43,8 29,7 -3,1 

Expectatives proper trim. 20,8 62,5 16,7 4,0 

Resta de serveis      

Trim. actual 22,6 60,9 16,5 6,1 

Expectatives proper trim. 20,5 68,5 11,0 9,5 

Valoracions de la marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives. 

Demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell. Per sector 

d’activitat. IV/2019(1) 
(1) Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Valoració de la marxa del negoci. Variació entre el 3r i 4rt trimestre 

2019. Per sector d’activitat(1) 

Saldo entre respostes a 

l'alça i a la baixa  

A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total     

Trim. actual  1,6 -4,7  3,1   -1,5 

Expectatives proper trim. -2,7 9,6 -6,9 4,2 

Indústria – Construcció         

Trim. actual -3,8  1,2  2,6 -6,4 

Expectatives proper trim. -3,6 14,8 -11,3 7,7 

Comerç         

Trim. actual  8,2 -7,9 -0,3 8,5 

Expectatives proper trim. -3,3  8,3 -5,0 1,8 

Resta de serveis         

Trim. actual  5,9  -12,6  6,7 -0,9 

Expectatives proper trim. -0,9 1,6 -0,7 -0,1 

-0,6

-3,4 -3,1

6,1

3,8

0,4

4,0

9,5

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Total Indústria Comerç Resta serveis

Valoració 4t tr

Expectatives 1r
tr 2020
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Indicadors de la situació 

Els indicadors d’evolució de la conjuntura durant el quart 

trimestre de 2019 confirmen una situació d’estabilitat 

general però amb alguns valors a la baixa. L’evolució del 

nombre d’ocupats manté una majoria de respostes 

d’estabilitat, el 76,5% per al conjunt de sectors. Tot i això, 

constatem que el saldo segueix evolucionant a la baixa i 

entra en valors negatius: -0,7 punts degut a un lleuger 

descens de les respostes positives i d’estabilitat.  

A nivell sectorial hem de destacar el saldo negatiu del grup 

de la indústria i construcció: -6,4. La valoració sobre 

l’evolució del nombre d’ocupats en aquest sectors és més 

negativa que en l’anterior enquesta tot i que l’estabilitat 

suposa un 79,3% del total de respostes. 

En el comerç també es registra un saldo negatiu que baixa 

respecte al del tercer trimestre i les respostes estables són 

un 69,3%; a la resta de serveis el saldo és positiu i millora 

l’anterior a conseqüència d’augmentar el percentatge de 

respostes optimistes. 

Pel que fa al nivell dels preus de compra a proveïdors, 

les respostes es concentren en valorar una evolució estable 

durant el quart trimestre de l’any passat: 88,5% per al total 

de la mostra, 90,1% per a la indústria i construcció, 82,1% 

per al comerç i 90,5% per a la resta de serveis 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució 

respecte al trimestre anterior. Per sector d’activitat. IV/2019 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la 

baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d'ocupats 11,4 76,5 12,1 -0,7 

Nivell de preus  5,0 88,5  6,5 -1,5 

Indústria–Construcció      

Nombre d'ocupats 7,1 79,3 13,6 -6,4 

Nivell de preus 2,2 90,1  7,7 -5,5 

Comerç      

Nombre d'ocupats 14,5 69,3 16,2 -1,6 

Nivell de preus 10,4 82,1  7,5  3,0 

Resta de serveis      

Nombre d'ocupats 16,3 77,2 6,5 9,8 

Nivell de preus  5,7 90,5 3,8 2,0 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució 

respecte al trimestre anterior. Per sector d’activitat. Variació entre 

el 3r i 4rt trimestre 2019 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

Total 
   

  

Nombre d'ocupats -1,0 -2,2 3,2 -4,2 

Nivell de preus -1,8 1,4 0,4 -2,2 

Indústria–Construcció        

Nombre d'ocupats -3,4 -1,1 4,5 -8,0 

Nivell de preus -3,8 3,1 0,7 -4,4 

Comerç        

Nombre d'ocupats -2,9 -0,3 3,3 -6,2 

Nivell de preus -2,3 3,0 -0,7 -1,7 

Resta de serveis        

Nombre d'ocupats 4,7 -5,8 1,1 3,6 

Nivell de preus 2,1 -3,0 0,9 1,2 
 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 
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Indicadors de les perspectives 

Les perspectives de l’ocupació per al primer trimestre 

de 2020 mantenen un percentatge d’estabilitat força alt 

(78,6%) però perd 4,5 punts respecte de l’anterior, i el saldo 

baixa de 0,2 a -0,3. 

A l’igual que en les valoracions, les expectatives confirmen 

un alentiment del grup de la indústria i construcció amb un 

saldo d’evolució de previsions d’ocupació que baixa -5,2 

punts i és negatiu, -5,6 punts, degut a l’augment de 

respostes pessimistes.  

En el sector comercial també es registra un saldo negatiu 

d’expectatives de l’ocupació (-1,9), mentre que en la resta 

de serveis és positiu (9,9) 

Les expectatives d’evolució dels nivells de preus de 

compres a proveïdors apunten una clara tendència a l’alça 

en tots els sectors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives 

per al proper trimestre. Per sector d'activitat. IV/2019 

 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d'ocupats 10,5 78,6 10,8 -0,3 

Nivell de preus 22,0 73,5 4,5 17,5 

Indústria–Construcció      

Nombre d’ocupats 8,9 76,6 14,5 -5,6 

Nivell de preus 19,9 75,6 4,5 15,3 

Comerç      

Nombre d'ocupats 10,1 78,0 12,0 -1,9 

Nivell de preus 24,8 69,8 5,4 19,4 

Resta de serveis      

Nombre d'ocupats 13,6 82,6 3,7 9,9 

Nivell de preus 23,6 72,6 3,8 19,8 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives 

per al proper trimestre. Per sector d'activitat. Variació entre el 3r i 

4rt trimestre 2019. 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d'ocupats  2,1  -4,8  2,7   -0,5 

Nivell de preus 17,0 -16,5 -0,6   17,6 

Indústria–Construcció         

Nombre d'ocupats  1,0  -7,2  6,2   -5,2 

Nivell de preus 16,4 -14,7 -1,6   18,0 

Comerç         

Nombre d'ocupats  -1,7  4,1 -2,4 0,7 

Nivell de preus 12,3 -12,0 -0,2   12,5 

Resta de serveis         

Nombre d'ocupats  7,0  -7,5  0,6   6,4 

Nivell de preus 22,0 -23,1  1,1   20,9 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 
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Evolució i expectatives de les exportacions 

La facturació a l’estranger durant el 4t trimestre de 2019 

ens mostra una evolució negativa important: el saldo és de 

-20,1 punts, 14,5 punts per sota de l’anterior, amb un 

increment de respostes negatives (12,1 punts més) i una 

reducció de les estables.  

La valoració negativa es concentra especialment en la 

indústria i construcció amb un saldo de -26,3 punts i un 

35,4% de respostes que opinen que han reduït la facturació 

a l’estranger durant el 4t trimestre de 2019. El comerç 

presenta un saldo estable (0,1 punts) mentre que per a la 

resta de serveis també és força negatiu (-13,1 punts). 

Per la seva banda, les expectatives d’exportació per al 

primer trimestre de 2020 registren una majoria d’opinions 

d’estabilitat (73,3%) i un saldo de tendència també estable 

(0,7) i millor que el de l’anterior enquesta, sobretot perquè 

el saldo de la indústria i construcció s’ha recuperat.  

Per al grup de la resta de serveis les perspectives tenen una 

valoració negativa (-9,8 punts de saldo, tot i que el 90% de 

respostes preveuen estabilitat), i a la indústria i la 

construcció l’expectativa té un saldo de -1,6 punts, que 

suposa una millora de 10,5 punts respecte de l’anterior, amb 

un 70,4% de respostes que preveuen mantenir el volum 

d’exportacions. En canvi, en el sector comercial s’ha 

obtingut un saldo positiu de 12,6 punts amb un 80,8% de 

respostes que esperen mantenir la facturació a l’estranger. 

Un 60,7% de les empreses d’indústria/construcció de la 

mostra han respost que esperaven exportar durant el primer 

trimestre de 2020, un 36,9% per al grup de comerç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives. IV/2019. 

 Empreses exportadores (1) No 

exporta 

(%) 
  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

9,6 60,7 29,7 -20,1 60,3 

Expectatives per al  

proper trimestre 

13,5 73,7 12,8   0,7 59,5 

Indústria–Construcció        

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

9,1 55,4 35,4 -26,3 40,9 

Expectatives per al  

proper trimestre 

14,0 70,4 15,6  -1,6 39,3 

Comerç        

Evolució respecte al  

Trimestre anterior 

11,2 77,6 11,2  0,1 63,1 

Expectatives per al  

proper trimestre 

15,9 80,8  3,3 12,6 63,1 

Resta de serveis        

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

9,8 67,3 22,9 -13,1 91,1 

Expectatives per al  

proper trimestre 

0,0 90,2  9,8  -9,8 91,1 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives. Variació entre el 

3r i 4rt trimestre 2019. 

 Empreses exportadores (1) No 

exporta 

(%) 
  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

-1,9   -10,6 12,6 -14,5 1,0 

Expectatives per al  

proper trimestre 

 3,4  0,4 -3,8 7,2 -0,4 

Indústria–Construcció           

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

-4,8   -14,2 19,0 -23,8 1,1 

Expectatives per al  

proper trimestre 

 5,3 -0,1 -5,2 10,5 -0,5 

Comerç           

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

 4,1  2,3 -6,4 10,6 0,8 

Expectatives per al  

proper trimestre 

-2,7  2,7 -0,1 -2,6 -1,2 

Resta de serveis           

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

 9,8 -9,8 0,0 9,8 0,9 

Expectatives per al  

proper trimestre 

 0,0 -0,7 0,7 -0,7 0,3 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 
(1) Percentatges calculats sobre les empreses que exporten. 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 
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Grau d’utilització de la capacitat productiva 

Durant el quart trimestre de 2019 la valoració del grau 

d’utilització de la capacitat productiva augmenta dues 

dècimes i es situa en el 76,4%. 

Per al primer trimestre de 2020 les opinions empresarials 

baixen les seves expectatives 1,5 punts i es situen en un 

75,4% d’utilització esperada. 

En el conjunt de Catalunya el percentatge per al quart 

trimestre de 2019 és el 76,2% i l’expectativa per al primer 

de 2020 és d’un 75,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau d'utilització de la capacitat productiva.  

Trimestre actual i expectatives. IV/2019 

  Indústria (%) (1) 

Trimestre actual 76,4 

Expectatives per al proper trimestre 75,4 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Unitats: Mitjana. 

 

 

Grau d'utilització de la capacitat productiva. 

Variació en punts percentuals entre 3r i 4rt trimestre 2019. 

  Indústria (%) (1) 

Trimestre actual 0,2 

Expectatives per al proper trimestre -1,5 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Unitats: variació punts percentuals. 

(1) No es consideren els establiments del sector de la construcció. 
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Factors que afecten la marxa del negoci 

Els resultats per al 2019 d’aquesta pregunta anual sobre els 

factors que incideixen en les activitats empresarials ens 

mostren una accentuació del pes de la debilitat de la 

demanda com a principal factor que ha incidit en la marxa 

del negoci durant l’any passat (56,5% del total de respostes, 

5 punts més que l’any anterior).  

En segon lloc trobem l’augment de la competència (45,6%), 

i amb percentatges inferiors hi ha altre factors, manca de 

mà d’obra qualificada i dificultats financeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factors que afecten la marxa del negoci per sector d’activitat. Any 

2019. 

  

Indústria - 

Construcció Comerç 

Resta 

de 

serveis Total 

variació 

interan

ual 

Debilitat de la 

demanda 

62,0 60,0 44,5 56,5 5,1 

Augment de la 

competència 

40,8 52,1 49,0 45,6 -1,9 

Altres factors 22,2 41,1 24,7 27,0 3,0 

Manca de mà 

d'obra 

qualificada 

19,2 18,0 20,9 19,4 -4,5 

Dificultats 

financeres 

19,8 15,8 19,0 18,7 0,2 

Insuficiència 

d'equipament 

11,6 5,0 3,9 7,9 1,1 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.    

Unitats: Tant per cent de repostes. 

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de 

Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 

 

Factors que afecten la marxa del negoci per sector d’activitat. Any 

2019. 
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Inversió: evolució durant l’any 2019 i expectatives per al 

2020. 

La valoració anual sobre l’evolució de les inversions durant 

l’any 2019 i la comparació amb l’any anterior presenta 

saldos positius en tots els sectors i en el global de 

l’economia.  

El saldo total sobre la valoració de la inversió durant el 2019 

és de 13,9 punts i ha baixat -2,6 respecte del saldo de l’any 

anterior, mentre que per a la indústria i construcció el saldo 

millora. 

Pel que fa a les expectatives d’inversió per a l’any 2020, les 

respostes de manteniment de la inversió superen el 66% i 

el saldo global és positiu (6,3 punts). Per sectors 

comprovem que els saldos milloren els anteriors i són 

positius excepte en el comerç. A la indústria i construcció el 

saldo de perspectives d’inversió millora 8,8 punts l’obtingut 

ara fa un any. En tots els casos el percentatge de respostes 

de manteniment i estabilitat supera el 65%.  

 

Inversió anual. Evolució i expectatives. Any 2019.   

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

Unitats: Tant per cent de repostes. 

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la 

baixa".  

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de 

Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 

 

Inversió anual. Evolució i expectatives. Variació entre 2018 i 2019 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de 

Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta.   

(2) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la 

baixa".  

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de 

Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 

Saldo entre respostes a 

l'alça i a la baixa  

A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total     

Evolució respecte a l'any     

anterior 

26,5 60,8 12,7 13,9 

Expectatives per al proper 

any 

20,1 66,1 13,8 6,3 

Indústria – Construcció      

Evolució respecte a l'any     

anterior 

26,7 58,4 14,9 11,8 

Expectatives per al proper 

any 

20,9 66,1 13,0 7,9 

Comerç      

Evolució respecte a l'any     

anterior 

20,1 68,8 11,1 8,9 

Expectatives per al proper 

any 

13,4 65,6 21,0 -7,7 

Resta de serveis      

Evolució respecte a l'any     

anterior 

31,1 59,0 9,9 21,1 

Expectatives per al proper 

any 

23,8 66,5 9,7 14,1 

Saldo entre respostes a 

l'alça i a la baixa  

A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total     

Evolució respecte a l'any     

anterior 

-0,4 -1,9 2,2 -2,6 

Expectatives per al proper 

any 

2,9 -4,5 1,6 1,3 

Indústria – Construcció         

Evolució respecte a l'any     

anterior 

3,6 -4,5 0,9 2,8 

Expectatives per al proper 

any 

4,8 -0,7 -4,1 8,8 

Serveis         

Evolució respecte a l'any     

anterior 

0,8 -3,5 2,8 -2,0 

Expectatives per al proper 

any 

5,6 -7,5 1,9 3,7 
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Estructura productiva: Llocs de treball per subsectors 
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Taules de dades 

 

Llocs de treball localitzats
1

Comptes de cotització

2018 2019 r r % r r % r r %

Sector Subsector 4t trim 1r trim 2n trim 3r trim 4t trim 4t trim (% )

4t trim- 3r 

trim

4t trim- 3r 

trim

4t trim-    4t 

trim

4t trim-    4t 

trim 4t trim18 4t trim19

4t trim-    4t 

trim

4t trim-    4t 

trim

Agricultura, ramaderia i silvicultura 360 364 377 369 370 0,2 1 0,3 10 2,8 45 42 -3 -6,7

Construcció 13.866 14.568 14.502 14.100 13.973 6,3 -127 -0,9 107 0,8 1.628 1.682 54 3,3

Indústria 50.374 50.694 50.703 49.515 49.127 22,1 -388 -0,8 -1.247 -2,5 2.877 2.782 -95 -3,3

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 8.995 9.037 9.004 8.826 8.730 3,9 -96 -1,1 -265 -2,9 756 733 -23 -3,0

Química, farma., plàstic i refí petroli 8.906 9.132 9.059 9.022 8.947 4,0 -75 -0,8 41 0,5 343 325 -18 -5,2

Maquinària i equipament mecànic 6.304 6.337 6.319 6.302 6.211 2,8 -91 -1,4 -93 -1,5 492 464 -28 -5,7

Tèxtil, confecció i cuir 4.903 4.965 4.981 4.830 4.843 2,2 13 0,3 -60 -1,2 258 259 1 0,4

Alimentació i begudes 4.649 4.707 4.912 4.692 4.625 2,1 -67 -1,4 -24 -0,5 210 211 1 0,5

Paper i arts gràfiques 4.137 4.207 4.154 3.792 3.754 1,7 -38 -1,0 -383 -9,3 264 240 -24 -9,1

Materials de transport 4.097 3.861 3.735 3.738 3.710 1,7 -28 -0,7 -387 -9,4 69 67 -2 -2,9

Produc. informàtics, electr, i òptics 2.643 2.637 2.640 2.599 2.572 1,2 -27 -1,0 -71 -2,7 98 91 -7 -7,1

Fusta, moble i suro 2.003 2.021 2.045 1.974 1.960 0,9 -14 -0,7 -43 -2,1 192 198 6 3,1

Altres manufactureres i extractives 1.402 1.428 1.464 1.441 1.429 0,6 -12 -0,8 27 1,9 68 68 0 0,0

Reciclatge, dist. energia i aigua 1.238 1.247 1.268 1.197 1.225 0,5 28 2,3 -13 -1,1 52 52 0 0,0

Minerals no metàl·lics 1.097 1.115 1.122 1.102 1.121 0,5 19 1,7 24 2,2 75 74 -1 -1,3

Serveis a la produccció 33.802 34.678 35.382 35.010 34.658 15,6 -352 -1,0 856 2,5 2.520 2.572 52 2,1

Act. professionals, científiques i tècniques 12.254 12.473 12.527 12.421 12.650 5,7 229 1,8 396 3,2 1.031 1.041 10 1,0

Act. administratives i serveis auxiliars 9.664 10.461 11.065 10.825 10.256 4,6 -569 -5,3 592 6,1 583 618 35 6,0

Act. financeres i d'assegurances 6.237 6.251 6.306 6.280 6.250 2,8 -30 -0,5 13 0,2 157 165 8 5,1

Informació i comunicacions 4.266 4.091 4.097 4.117 4.121 1,8 4 0,1 -145 -3,4 253 249 -4 -1,6

Act. immobiliàries 1.381 1.402 1.387 1.367 1.381 0,6 14 1,0 0 0,0 496 499 3 0,6

Serveis de distribució 64.108 63.499 64.467 63.680 64.879 29,1 1.199 1,9 771 1,2 5.039 4.997 -42 -0,8

Comerç al detall 34.154 32.780 33.348 32.728 33.817 15,2 1.089 3,3 -337 -1,0 2.584 2.539 -45 -1,7

Comerç a l'engròs i intermediaris 17.928 18.513 18.597 18.376 18.561 8,3 185 1,0 633 3,5 1.533 1.535 2 0,1

Transport i emmagatzematge 12.026 12.206 12.522 12.576 12.501 5,6 -75 -0,6 475 3,9 922 923 1 0,1

Serveis personals 22.150 22.489 21.289 22.199 22.616 10,2 417 1,9 466 2,1 2.306 2.300 -6 -0,3

Hostaleria 10.237 10.621 9.262 10.594 10.581 4,7 -13 -0,1 344 3,4 1.299 1.296 -3 -0,2

Altres serveis: reparació, serv.personals i a les llars 8.729 8.717 8.690 8.621 8.769 3,9 148 1,7 40 0,5 707 701 -6 -0,8

Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.184 3.151 3.337 2.984 3.266 1,5 282 9,5 82 2,6 300 303 3 1,0

Serveis socials 36.172 36.805 35.524 35.040 37.141 16,7 2.101 6,0 969 2,7 1.232 1.233 1 0,1

Educació 12.708 13.276 11.792 12.309 12.998 5,8 689 5,6 290 2,3 490 480 -10 -2,0

Act. sanitàries i de serveis socials 11.983 11.549 11.746 11.551 12.015 5,4 464 4,0 32 0,3 469 469 0 0,0

AAPP, defensa, seg.social i act.associatives 11.481 11.980 11.986 11.180 12.128 5,4 948 8,5 647 5,6 273 284 11 4,0

Serveis 156.232 157.471 156.662 155.929 159.294 71,5 3.365 2,2 3.062 2,0 11.097 11.102 5 0,0

Total 220.832 223.097 222.244 219.913 222.764 100,0 2.851 1,3 1.932 0,9 15.647 15.608 -39 -0,2

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu de la Generalitat de Catalunya
1
 Inclou tots els règims: RGSS, RETA, RE Agrari, RE de la Llar i RE del Mar.

Evolució dels llocs de treball localitzats i els comptes de cotització: CRiRC
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Llocs de treball localitzats
1

Comptes de cotització

2.018 2.019 r r % r r % r r %

Sector Subsector 4t trim 1r trim 2n trim 3r trim 4t trim 4t trim (% )

4t trim- 3r 

trim

4t trim- 3r 

trim

4t trim-    4t 

trim

4t trim-    4t 

trim 4t trim18 4t trim19

4t trim-    4t 

trim

4t trim-    4t 

trim

Agricultura, ramaderia i silvicultura 99 100 92 90 88 0,0 -2 -2,2 -11 -11,1 9 7 -2 -22,2

Construcció 4.510 4.799 4.767 4.654 4.616 2,1 -38 -0,8 106 2,4 625 649 24 3,8

Indústria 7.475 7.547 7.526 7.284 7.310 3,3 26 0,4 -165 -2,2 631 618 -13 -2,1

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.648 1.553 1.555 1.516 1.510 0,7 -6 -0,4 -138 -8,4 138 130 -8 -5,8

Tèxtil, confecció i cuir 1.342 1.380 1.391 1.324 1.329 0,6 5 0,4 -13 -1,0 132 132 0 0,0

Maquinària i equipament mecànic 1.036 1.078 1.035 1.009 985 0,4 -24 -2,4 -51 -4,9 110 107 -3 -2,7

Alimentació i begudes 1.030 1.091 1.062 982 987 0,4 5 0,5 -43 -4,2 57 61 4 7,0

Reciclatge, dist. energia i aigua 645 624 631 624 654 0,3 30 4,8 9 1,4 11 11 0 0,0

Química, farma., plàstic i refí petroli 530 602 619 621 631 0,3 10 1,6 101 19,1 30 32 2 6,7

Paper i arts gràfiques 468 487 467 457 455 0,2 -2 -0,4 -13 -2,8 67 57 -10 -14,9

Fusta, moble i suro 296 309 313 297 301 0,1 4 1,3 5 1,7 44 46 2 4,5

Altres manufactureres i extractives 227 195 229 228 233 0,1 5 2,2 6 2,6 12 12 0 0,0

Produc. informàtics, electr, i òptics 100 100 99 99 96 0,0 -3 -3,0 -4 -4,0 10 11 1 10,0

Minerals no metàl·lics 93 101 98 100 102 0,0 2 2,0 9 9,7 12 11 -1 -8,3

Materials de transport 60 27 27 27 27 0,0 0 0,0 -33 -55,0 8 8 0 0,0

Serveis a la produccció 16.676 17.364 17.936 17.605 17.432 7,8 -173 -1,0 756 4,5 1.073 1.103 30 2,8

Act. financeres i d'assegurances 5.708 5.724 5.761 5.736 5.704 2,6 -32 -0,6 -4 -0,1 78 79 1 1,3

Act. administratives i serveis auxiliars 4.974 5.572 6.105 5.881 5.581 2,5 -300 -5,1 607 12,2 215 227 12 5,6

Act. professionals, científiques i tècniques 3.221 3.258 3.294 3.243 3.337 1,5 94 2,9 116 3,6 437 454 17 3,9

Informació i comunicacions 2.061 2.084 2.072 2.065 2.121 1,0 56 2,7 60 2,9 113 120 7 6,2

Act. immobiliàries 712 726 704 680 689 0,3 9 1,3 -23 -3,2 230 223 -7 -3,0

Serveis de distribució 16.730 16.836 16.961 16.499 16.589 7,4 90 0,5 -141 -0,8 1.724 1.689 -35 -2,0

Comerç al detall 10.915 10.992 11.084 10.657 10.716 4,8 59 0,6 -199 -1,8 1.097 1.069 -28 -2,6

Comerç a l'engròs i intermediaris 3.213 3.220 3.247 3.203 3.233 1,5 30 0,9 20 0,6 386 393 7 1,8

Transport i emmagatzematge 2.602 2.624 2.630 2.639 2.640 1,2 1 0,0 38 1,5 241 227 -14 -5,8

Serveis personals 9.157 9.249 8.904 9.026 9.368 4,2 342 3,8 211 2,3 920 924 4 0,4

Hostaleria 3.654 3.701 3.457 3.747 3.834 1,7 87 2,3 180 4,9 496 509 13 2,6

Altres serveis: reparació, serv.personals i a les llars 4.053 4.104 4.041 3.995 4.123 1,9 128 3,2 70 1,7 311 303 -8 -2,6

Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.450 1.444 1.406 1.284 1.411 0,6 127 9,9 -39 -2,7 113 112 -1 -0,9

Serveis socials 18.117 18.321 18.113 17.420 18.851 8,5 1.431 8,2 734 4,1 533 527 -6 -1,1

AAPP, defensa, seg.social i act.associatives 7.534 7.877 7.899 7.243 8.073 3,6 830 11,5 539 7,2 85 81 -4 -4,7

Act. sanitàries i de serveis socials 7.366 6.927 7.091 6.894 7.252 3,3 358 5,2 -114 -1,5 241 239 -2 -0,8

Educació 3.217 3.517 3.123 3.283 3.526 1,6 243 7,4 309 9,6 207 207 0 0,0

Serveis 60.680 61.770 61.914 60.550 62.240 27,9 1.690 2,8 1.560 2,6 4.250 4.243 -7 -0,2

Total 72.764 74.216 74.299 72.578 74.254 33,3 1.676 2,3 1.490 2,0 5.515 5.517 2 0,0

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu de la Generalitat de Catalunya
1
 Inclou tots els règims: RGSS, RETA, RE Agrari, RE de la Llar i RE del Mar.

Evolució dels llocs de treball localitzats i els comptes de cotització: Sabadell
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Tema Variables

Badia del 

Vallès

Barberà del 

Vallès

Caldes de 

Montbui

Castellar 

del Vallès

Cerdany ola 

del Vallès Llagosta, la

Montcada i 

Reix ac

Palau-solità i 

Plegamans Poliny à Ripollet Sabadell

Sant Quirze 

del Vallès

Santa 

Perpètua de 

Mogoda Sentmenat CRiRC

De nivell o volum

Ocupació i teixit empresarial Llocs de treball
1

1.011 20.091 6.088 8.025 27.260 3.473 21.736 14.028 7.343 8.418 74.254 12.183 14.600 4.254 222.764

Centres de treball 95 1.387 617 773 1.581 333 1.311 608 492 864 5.517 742 910 378 15.608

Llocs de treball assalariat
2

620 18.090 4.632 6.038 23.259 2.787 19.625 12.621 6.814 6.345 61.205 10.239 12.908 3.561 188.744

Llocs de treball autònom 391 2.001 1.456 1.987 4.001 686 2.111 1.407 529 2.073 13.049 1.944 1.692 693 34.020

Atur Atur registrat 1.097 1.704 815 1.002 2.509 816 2.108 665 403 2.480 12.596 618 1.400 403 28.616

Tax a d'atur registral 17,9% 10,4% 9,9% 8,4% 9,0% 13,1% 12,6% 8,7% 9,4% 13,1% 11,9% 7,0% 11,4% 9,4% 11,2%

Tax a d'ex cedents laborals 108,5% 8,5% 13,4% 12,5% 9,2% 23,5% 9,7% 4,7% 5,5% 29,5% 17,0% 5,1% 9,6% 9,5% 12,8%

Contractació Contractes 199 5.270 835 1.313 5.651 523 3.651 2.091 1.272 1.313 14.174 1.673 3.117 658 41.740

Construcció i mercat immobiliari Habitatges iniciats 0 142 4 7 5 0 0 2 3 66 182 9 1 0 421

Habitatges acabats 0 0 24 13 21 1 0 5 0 3 73 8 1 2 151

Operacions de comprav enda 20 125 52 67 111 25 101 30 23 92 598 47 45 19 1.355

Preu habitatge compra €/m
2

1.064,83 2.061,68 1.585,29 1.728,84 2.529,90 1.589,91 1.771,05 1.847,03 1.550,64 2.393,30 1.994,19 2.687,21 1.680,55 1.844,38 2.005,51

Preu habitatge lloguer € 283,22 671,80 620,08 660,93 762,71 591,34 651,10 689,68 642,17 632,82 649,03 817,72 603,61 586,82 660,18

Dinàmica (variacions interanuals)

Ocupació i teixit empresarial Llocs de treball 2,4 -3,1 1,2 1,1 1,4 0,7 1,5 2,4 6,1 -0,6 2,0 0,6 -3,9 0,2 0,9

Centres de treball -1,0 -1,4 3,9 1,0 -0,2 -4,3 -1,0 -0,5 0,4 -0,6 0,0 2,6 -2,9 -1,8 -0,2

Llocs de treball assalariat 6,3 -3,5 1,7 1,4 1,6 0,8 1,7 2,9 6,4 -0,2 2,3 1,3 -4,4 0,5 1,0

Llocs de treball autònom -3,2 1,4 -0,5 0,3 0,1 0,4 -0,1 -2,0 1,7 -2,1 1,0 -2,8 -0,2 -1,0 0,0

Atur Atur registrat -8,6 -8,0 -5,9 -11,9 -8,7 -6,8 -4,7 -6,4 -2,0 -3,1 -6,4 -10,7 -4,0 -6,7 -6,5

Contractació Contractes -0,5 12,2 3,0 6,6 -22,0 6,3 -1,3 -36,9 0,9 -9,8 -10,5 5,3 -10,5 2,2 -9,2

Sectors econòmics Agricultura, ramaderia i silv icultura - - - - - - - - - - - - - - 2,8

Construcció -2,0 -9,6 8,5 4,4 4,8 8,2 -1,2 5,6 50,0 0,4 2,4 -30,6 15,4 0,3 0,8

Indústria -10,0 -1,8 1,8 -1,0 -2,1 -2,1 -2,1 3,6 2,9 -8,6 -2,2 -2,6 -11,0 0,7 -2,5

Serv eis a la produccció -10,9 -2,2 2,6 0,8 0,9 12,7 -9,5 1,3 23,3 8,0 4,5 5,8 -5,2 8,4 2,5

Serv eis de distribució -8,7 -4,4 -1,5 1,9 2,1 0,1 6,9 2,0 7,0 -0,3 -0,8 2,0 2,1 -4,0 1,2

Serv eis personals 26,8 -1,3 -3,1 3,8 2,6 2,8 -0,2 1,4 -8,6 -1,6 2,3 8,4 1,7 5,0 2,1

Serv eis socials 2,4 -3,5 3,5 0,2 1,3 1,6 -7,9 -3,1 0,5 3,4 4,1 7,5 1,6 -1,5 2,7

Serv eis 3,9 -3,5 0,2 1,8 1,5 2,2 3,2 1,7 7,4 1,6 2,6 5,1 0,6 -0,3 2,0

Total 2,4 -3,1 1,2 1,1 1,4 0,7 1,5 2,4 6,1 -0,6 2,0 0,6 -3,9 0,2 0,9

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu i de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.
1
 Inclou tots els règims: RGSS, RETA, RE Agrari, RE de la Llar i RE del Mar.

2
 Inclou els règims RGSS, RE Agrari, RE de la Llar i RE del Mar.

Nota: Les operacions de compravenda, preu de compra i lloguer fan referència al 1T-2019

Principals indicadors per municipis, 4T-2019
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Consideracions metodològiques 

Llocs de treball i centres de treball 

La informació que s’ofereix fa referència als treballadors afiliats 

al Règim General de la Seguretat Social en situació d’alta 

laboral i situacions assimilades a l’alta. Els treballadors afiliats 

figuren agrupats en un compte de cotització a la Seguretat 

Social. Aquest compte agrupa al col·lectiu de treballadors que 

pertanyen a una mateixa empresa, i que desenvolupen la seva 

activitat en una mateixa província. És a dir, les empreses estan 

obligades a declarar com a mínim un compte de cotització per 

província. Poden declarar un compte de cotització per cada 

establiment o bé computar tots els seus treballadors en un sol 

compte de cotització per província. Per exemple, és habitual 

que les institucions amb una xarxa important d’oficines o 

establiments distribuïts en el territori, declarin tots els seus 

empleats en la seu central. Aquesta situació és dóna en l’àmbit 

financer, on es pot comprovar com els municipis que tenen la 

seu central d’una entitat financera, el sector té un pes important 

en el conjunt de llocs de treball de l’àmbit, atès que hi computen 

tots o una bona part dels treballadors de la província. També 

és habitual en l’administració pública estatal i autonòmica.  

En aquest sentit, la xifra d’afiliacions als comptes de cotització 

situats a cada comarca, no permet conèixer ni la situació 

laboral dels residents a l’àmbit - hi poden haver treballadors que 

resideixen en altres comarques - ni els llocs de treball 

efectivament localitzats a la comarca - hi poden haver 

treballadors que pertanyen a una mateixa empresa que 

treballen en altres comarques de la província i treballadors de 

la comarca adscrits al compte de cotització de la seva empresa 

domiciliat a un altre comarca de la província. Aquesta situació 

comporta que les ciutats que són capitals de província, 

sobretot, i en menor mesura les que són capital de comarca 

sovint surtin sobrerepresentades en termes de llocs de treball 

localitzats i per contra, la resta de municipis el volum de llocs 

aparegui infrarepresentat.  

Cal afegir, a més, que en el còmput dels llocs de treball s’hi 

inclouen les afiliacions al Règim General, al Règim Especial de 

Treballadors Autònoms, les afiliacions al Règim Especial del 

Mar, Règim Especial Agrari i Règim Especial d’Empleats de la 

Llar. Cal assenyalar, que en el cas dels règims Especial del 

Mar, Règim Especial Agrari i Règim Especial d’Empleats de la 

Llar, el Ministeri no comptabilitza afiliacions sinó afiliats.  

Amb els comptes de cotització també es pot donar que una 

mateixa empresa declari més d’un compte de cotització. És a 

dir, es pot donar la situació en que els treballadors d’oficina es 

declarin en un centre de cotització i els de producció en un altre. 

Aquesta, però, no és una situació molt freqüent. 

Malgrat aquestes consideracions, la informació sobre les 

afiliacions al Règim General i el Règim Especial de 

Treballadors Autònoms permet de forma força ajustada 

aproximar el volum dels llocs de treball localitzats, sobretot 

d’aquells que formen part de les empreses locals. A més, 

l’anàlisi a llarg termini permet veure’n l’evolució. 

Atur i excedents d’oferta laboral 

La lectura de les xifres de l’atur es poden dur a terme des de 

dues perspectives: la social i l’empresarial.  

La perspectiva social pretén estimar quina és la incidència de 

l’atur en la població. L’indicador més comunament acceptat és 

la taxa d’atur. Aquest taxa és el resultat d’expressar en 

percentatge, el quocient entre la població desocupada i la 

població activa. La població activa la formen el conjunt de 

persones que, o bé estan treballant o bé estan en disposició de 

treballar (persones desocupades cercant feina). En l’informe 

s’utilitza la nova taxa d’atur registral, elaborada pel 

Departament d’Empresa i Coneixement i que s’obté dels 

registres administratius d’afiliacions als diferents règims i de 

l’atur.  

La perspectiva empresarial s’aproxima a partir de la mesura 

dels excedents laborals. Aquesta és una situació que es dóna 

quan el nombre de treballadors disponibles és més gran que la 

demanda laboral que es requereix. La variació en els 

excedents laborals té repercussions importants en els costos 

laborals. En l’informe s’utilitza la taxa d’excedent laboral que 

representa el nombre d’efectius laborals disposats a treballar 

respecte els llocs de treball localitzats. 

Canvis en la classificació catalana d’activitats 

econòmiques. 

El mes de gener de 2009 va entrar en vigor la nova classificació 

catalana d’activitats econòmiques (CCAE-09) que substitueix a 

la del 1993 (CCAE-93). L’actualització de la classificació està 

motivada per la necessitat d’adaptació als canvis en l’estructura 

econòmica. Entre els canvis hi ha l’aparició o l’augment de 

protagonisme de determinades activitats que comporta 

l’aparició de noves categories. És el cas per exemple de les 

seccions “informació i comunicacions”, “activitats professionals, 

científiques i tècniques” i “activitats administratives i serveis 

auxiliars”. O bé la reubicació d’algunes activitats, per exemple, 

el trasllat de l’activitat “promoció immobiliària” a la categoria de 

“Construcció”, mentre que anteriorment es classificava com 

una activitat de serveis. 

L’aplicació d’aquesta nova classificació ha comportat canvis en 

la categorització i la codificació de les activitats i comporta el 

trencament de les sèries estadístiques. Aquesta situació afecta 

només a les magnituds en les quals hi ha desagregacions de 

les dades per activitat econòmica, com l’afiliació a la Seguretat 

Social i al treball autònom, als centres de cotització i a l’atur. 
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Atesa aquesta situació s’ha valorat la idoneïtat d’incloure o no 

l’evolució per sectors d’aquestes magnituds en el present 

informe. Finalment, s’ha optat per oferir dades d’evolució un 

cop establertes les correspondències entre les dues 

classificacions i les agrupacions sectorials utilitzades a 

l’informe (que són agregacions per grans sectors) i verificar que 

en la majoria de casos els canvis són inapreciables. Tot i així, 

cal prendre les dades d’evolució amb certa cautela i tenir en 

compte aquest matís. Un clar exemple, en què el canvi de 

classificació sí ha comportat variacions importants en les 

sèries, és en l’Agricultura, on el nou canvi en la classificació 

d’activitats econòmiques classifica les activitats de jardineria 

(abans incloses en l’Agricultura) en un epígraf dels serveis. De 

totes maneres, les dades corresponents al 2n trimestre de 2009 

ja estan sota la mateixa classificació i només cal matisar les 

variacions interanuals (respecte el 2008 que manté la 

classificació anterior). En conseqüència, les variacions 

interanuals seran més reals quan s’operi sota la mateixa 

classificació d’activitats, aquesta situació no es donarà fins el 

proper informe trimestral. 

L’agregació sectorial utilitzada és la següent: 

 

Denominació utilitzada CCAE 2009  

Agricultura, ramaderia i silvicultura 
       

Agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura 01 02 03 
    

Construcció 
       

Construcció 41 42 43 
    

Indústria del metall 
       

Maquinària i equipament mecànic 28 33      

Materials de transport 29 30      

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 24 25      

Productes informàtics, elèctrics, electrònics i òptics  26 27      

Resta d’indústria        

Alimentació i begudes 10 11 12     

Altres manufactureres i extractives 05 06 07 08 09 32  

Fusta, moble i suro  16 31      

Minerals no metàl·lics (vidre, ceràmica, pedra, ciment, etc.) 23 
      

Paper i arts gràfiques 17 18 
     

Química, farmacèutica, plàstic i refí de petroli 19 20 21 22 
   

Reciclatge, distribució energia, aigües 35 36 37 38 39 
  

Tèxtil, confecció i cuir 13 14 15 
    

Serveis a la producció 
       

Activitats administratives i serveis auxiliars 77 78 79 80 81 82 
 

Activitats financeres i d'assegurances 64 65 66 
    

Activitats immobiliàries 68 
      

Activitats professionals, científiques i tècniques 69 70 71 72 73 74 75 

Informació i comunicacions 58 59 60 61 62 63 
 

Serveis de distribució 
       

Comerç a l'engròs i intermediaris 46 
      

Comerç al detall 45 47 
     

Transport i emmagatzematge 49 50 51 52 53 
  

Serveis personals 
       

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 90 91 92 93 
   

Altres serveis: reparació, serveis personals i a les llars 95 96 97 98 
   

Hostaleria 55 56 
     

Serveis socials 
       

AAPP, defensa, seguretat social i activitats associatives 84 94 99 
    

Activitats sanitàries i de serveis socials 86 87 88 
    

Educació 85 
      

La Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques de 2009 es pot consultar al web de l’Idescat 

 

http://www.idescat.cat/cat/idescat/classif/


 

 

 


