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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, des de mitjans de 2017 impulsem 

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 525.911habitants, el 65% 

en edat de treballar, una població ocupada de 215.852 

persones, i una taxa d’atur registrat del 14,1%. El teixit 

empresarial el formen 14.228 empreses i 33.563 autònoms. La 

xifra d’assalariats és de 178.567 el que fa que, afegint el 

nombre d’autònoms, els llocs de treball totals siguin 212.130 

(dades a 30 de juny de 2020). 

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 fins a principis de 

setembre. Els efectes de la covid-19 durant aquest primer 

semestre de l’any es poden observar en l’evolució de 

l’afiliació, la contractació i l’atur. Tanmateix, en l’actualitat 

no es publiquen dades desagregades territorialment ni 

sectorial de les empreses i persones que encara es 

mantenen en un Expedient de Regulació Temporal 

d’Ocupació (ERTO) i, per tant, es desconeix quin és el grau 

d’afectació real de la pandèmia en l’economia. D’altra 

banda, fer una anàlisi de l’impacte de la covid-19 és encara 

prematur, atès que s’anticipa una nova onada que genera 

fortes incerteses sobre la durada de la pandèmia i els seus 

efectes en l’economia.  

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  8 d’octubre de 2020 

  



 

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

Núm. 8. 1r. semestre 2020 2 

 

Context internacional i nacional 
A finals del 2019 l’economia mundial, immersa en un escenari 

de gran inestabilitat econòmica i geopolítica arran de la guerra 

comercial EEUU-Xina, la imposició d’aranzels per part dels 

Estats Units i la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, 

entre d’altres, havia situat el seu creixement a un dels nivells 

més baixos de la darrera dècada. No obstant, una certa 

relaxació d’alguns d’aquests factors feia previsible un repunt 

del creixement especialment impulsat per la recuperació del 

comerç internacional. En aquest context de moderació global, 

l’expansió de la covid-19 i de les mesures d’aïllament, de 

restricció de la mobilitat i d’aturada de determinades activitats 

econòmiques no essencials ha comportat una de les majors 

caigudes del PIB mundial de la història. En aquest sentit, les 

previsions del Fons Monetari Internacional (FMI) situen la 

caiguda de l’economia mundial al 2020 en el 4,9%, seguida 

d’una recuperació més lenta del que s’havia previst inicialment 

que faria que el creixement econòmic del 2021 fos del 5,4%. La 

falta d’indicis sobre la futura evolució del virus i el risc d’aparició 

de nous brots generen un elevat grau d’incertesa, un element 

que, juntament amb la caiguda dels ingressos d’empreses i 

consumidors ha afectat molt negativament al consum i la 

inversió. El xoc negatiu sobre la demanda agregada i el 

tancament fronterer han tingut com una de les seves 

conseqüències directes la dràstica 

reducció del comerç internacional, 

que es preveu que caigui un 11,9% 

durant el 2020. La caiguda 

generalitzada de l’activitat econòmica 

ha causat un daltabaix sense 

precedents al mercat laboral. Segons les previsions de la 

Organització Internacional del Treball (OIT), la reducció del 

nombre d’hores treballades a nivell mundial durant el segon 

trimestre de l’any serà equivalent a la pèrdua de 300 milions de 

llocs de treball a temps complert. Tot i que la lenta reactivació 

de l’activitat està fent que un contingent important de la força 

de treball es reincorpori progressivament al mercat de treball, 

la destrucció d’ocupació ha generat una greu caiguda dels 

ingressos, que ha tingut una especial incidència entre els 

col·lectius més vulnerables com són les dones, els joves o la 

població migrant. La manca de protecció de la població que 

treballa al sector informal ha fet que l’aturada de l’activitat 

econòmica tingués un impacte especialment negatiu sobre les 

llars amb ingressos més baixos, fent encara més preocupant 

l’esperable repunt de la desigualtat en els propers mesos. Un 

altre aspecte a tenir en compte és el risc d’entrada en un procés 

deflacionari. La caiguda de la demanda i la dràstica disminució 

dels preus dels combustibles, que en algun moment van arribar 

a presentar preus negatius, han fet que els nivells de preus es 

situessin en terreny negatiu. En aquest context, governs i bancs 

centrals han posat en marxa un seguit de polítiques fiscals i 

monetàries per tal d’esmorteir l’impacte de la crisi sobre els 

consumidors i les empreses. Mesures com les transferències 

de rendes a les llars, la creació d’avals públics, la reducció dels 

costos de finançament amb la concessió de crèdits amb baixos 

tipus d’interès, l’ajornament del pagament de tributs, la reducció 

dels costos salarials o la compra de deute públic i privat per 

part dels bancs centrals han estat algunes de les accions dutes 

a terme per aquests organismes. Els resultats d’aquestes 

mesures, però, no són en absolut homogenis; l’evolució dels 

contagis i l’existència de sistemes sanitaris capaços de donar-

hi resposta, les polítiques orientades a la contenció i al control 

de la pandèmia, l’estructura productiva i la seva especialització 

en els sectors més exposats a la crisi o les pròpies dinàmiques 

de creixement prèvies a la crisi estan sent determinants en 

l’evolució econòmica de cada país i regió del món.  

 

El grup d’economies avançades serà un dels més afectats per 

la crisi de la covid-19. Una major afectació de l’esperada en un 

inici ha fet que les previsions de creixement pel 2020 es 

revisessin a la baixa fins al -8,0%. A finals del 2021, el 

creixement positiu del 4,8% situaria el PIB del grup un 4,0% per 

sota del nivell previ a la crisi. Donat el seu gran volum, les 

contundents mesures impulsades per aquests països per a fer 

front a la crisi poden ser una font d’inestabilitat financera en el 

mig termini, ja que s’espera que el nivell d’endeutament del 

grup creixi fins al 130,0%. En aquest sentit, davant el 

creixement sense precedents de la taxa d’atur i de la previsió 

d’una caiguda del PIB del 8,0% i d’un creixement del 4,5% al 

2021, el govern dels Estats Units i la 

Reserva Federal (FED) han reforçat 

la política expansionista fiscal i 

monetària per tal de donar resposta 

a les necessitats d’ingressos i 

liquiditat dels agents. Les projeccions 

de caigudes d’entre el 8,7% i el 12,6% del PIB mostren la gran 

afectació de la crisi de la covid-19 a la zona euro, la qual, amb 

uns creixements projectats del 5,2% i del 3,3% durant els dos 

propers anys només recuperaria els nivells de PIB previs a la 

crisi a les acaballes del 2022. La gravetat de la crisi ha fet que 

la regió impulsés mesures sense precedents com és el Next 

Generation, un fons de 750 mil milions d’euros per a impulsar 

la reconstrucció i la modernització de les economies europees 

que obre les portes a nous nivells de coordinació supranacional 

a la regió. Així mateix, entre altres mesures, el Banc Central 

Europeu (BCE) ha ampliat els programes de compra de deute 

públic i corporatiu. Finalment, el Japó ha patit una afectació 

més moderada, caient un 5,8% al 2020 i amb un creixement 

esperat del 2,4% al 2021. L’espectacular programa de mesures 

impulsat al país pot mobilitzar un volum de recursos equivalent 

al 40,0% del PIB nacional.  

 

El grup de les economies de mercat emergents i en 
desenvolupament ha experimentant comportaments molt 

diferenciats entre països i regions que van des de un retrocés 

de l’1,0% del PIB dels països en desenvolupament de baixos 

ingressos, a pèrdues superiors al 9,0% a alguns països 

L’expansió de la covid-19 
ha suposat un xoc 
econòmic i social  a nivell 

global sense precedents El grup d’economies 
avançades serà un dels 
més afectats per la 

pandèmia 



 

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

Núm. 8. 1r. semestre 2020 3 

 

d’Amèrica Llatina i el Carib. L’estructura econòmica, l’obertura 

i la orientació a la demanda exterior, la dependència 

d’exportacions de matèries primeres com el petroli i, 

evidentment, l’evolució de la pandèmia a cada país han estat 

alguns dels factors determinants en l’evolució de les diferents 

economies en desenvolupament. Influenciades per l’evolució 

de la Xina, les economies emergents d’Àsia projecten una 

caiguda del 0,8% del PIB regional al 2020 i un creixement del 

7,4% al 2021. La gestió de la pandèmia i la seva aparició ja a 

finals del 2019 ha fet que la Xina fos l’única gran economia del 

món amb un creixement positiu esperat per l’any 2020. 

L’enfonsament de l’economia xinesa durant el primer trimestre 

faria que enguany l’augment del PIB fos de l’1,0%, el 

creixement més baix de les darreres dècades, donant pas a un 

creixement del 8,4% al 2021. L’ampliació dels sistemes de 

protecció social és una de les 

mesures que ha de impulsar el 

creixement econòmic durant l’any. 

Per contra, la major durada del 

confinament a la Índia ha fet que 

l’economia del país es ressentís de 

manera més acusada amb una caiguda esperada del 4,5% del 

PIB al 2020 i un repunt del 6,0% al 2021. A Amèrica Llatina, 

l’afectació de la covid-19 ha estat especialment negativa. Una 

expansió més tardana del virus i les greus dificultats que han 

experimentat els diferents països de la regió per a controlar-lo 

han perjudicat greument a les seves economies, que preveuen 

una caiguda del PIB regional del 9,4% al 2020 i un creixement 

del 3,7% al 2021. La important afectació del fenomen víric a 

algunes de les seves principals economies com són Mèxic i 

Brasil han arrossegat a la baixa les perspectives pel conjunt de 

la regió. A aquest fet s’hi ha sumat l’enduriment de les 

condicions financeres als països en desenvolupament i la 

caiguda del preu de les matèries primeres que es troben a la 

base de l’estructura econòmica d’alguns dels països 

llatinoamericans. Aquest darrer factor esta tenint una 

importància cabdal als països exportadors de petroli. La 

caiguda d’entorn al 70,0% que va patir el preu del cru fruit dels 

canvis en la política d’oferta i la dràstica caiguda de la demanda 

han reduït amb força els ingressos de països com Rússia, 

Sudàfrica, Aràbia Saudita o Nigèria, que han perdut un 6,6%, 

un 8,0%, un 6,8% i un 5,4% del seu PIB respectivament. En 

aquest context, algunes iniciatives per part d’organismes com 

el G20 han obert la possibilitat de que alguns països en 

desenvolupament de baixos ingressos s’acollissin a la 

suspensió del deute o la renegociació dels deutes bilaterals, fet 

que pot alleugerir la càrrega a la que han de fer front aquests 

països en el curt termini, però genera dubtes sobre l’estabilitat 

financera d’alguns països i regions en el mig termini. 

Les previsions de creixement de l’economia de la zona euro 

situen la caiguda del PIB entre el -8,7% i el -12,6%, mentre que 

durant el 2021 i el 2022 creixeria un 5,2% i un 3,3% 

respectivament, recuperant els nivells de PIB del 2019 a finals 

del 2022. L’evidència de que l’àrea de l’euro ha estat una de 

les regions més afectades per l’aturada de l’activitat econòmica 

fruit d’una major severitat de les mesures de confinament i una 

davallada mai vista del consum intern, ha fet que les 

institucions europees recollissin el missatge que ja llançava el 

Banc Central Europeu a finals de l’any passat, animant als 

governs centrals a impulsar polítiques fiscals expansionistes 

que reforcessin les polítiques monetàries impulsades per 

l’organisme. L’objectiu d’aquestes 

mesures era el allunyar el risc de 

deflació i el de reactivar el 

creixement, ja que l’economia de 

l’euro experimentava un important 

alentiment fruit de la inestabilitat econòmica internacional. Així 

doncs, de la banda de la política monetària, a l’ampliació de 

l’oferta de crèdit i a la rebaixa del cost del mateix que tenia per 

objectiu facilitar liquiditat a llarg termini a llars i empreses i a 

l’augment del volums de compra pública i privada que ha 

millorat les condicions de finançament de AAPP i companyies, 

s’hi ha sumat, de la banda de la política fiscal, un seguit de 

programes com és el Next Generation EU, un fons de 750 mil 

milions d’euros entre subvencions i préstecs. El fons té per 

objectiu facilitar la recuperació de les economies dels estats 

membres, reforçar el creixement impulsant la transformació 

econòmica i la innovació i fer més resilient a la regió davant de 

nous xocs. Aquest acord, a més, obre la porta per primera 

vegada a la mutualització del deute europeu i a la creació d’una 

fiscalitat europea que pugui finançar els pressupostos 

europeus en els propers anys, qüestions d’una importància 

cabdal en el debat sobre el futur de la construcció europea. Fins 

al moment, però, l’afectació de la crisi de la covid-19 sobre les 

economies nacionals ha estat clarament diferenciada en funció 

de la severitat de les mesures de confinament i de les 

estructures econòmiques nacionals. D’una banda, la menor 

rigiditat de les mesures per 

contenir la pandèmia posades en 

pràctica a Alemanya i la 

importància del sector industrial 

sobre la seva estructura 

econòmica, un sector que s’ha vist 

sensiblement menys afectat per 

l’aturada de l’activitat, han fet que Alemanya fos la gran 

economia de l’euro menys afectada per la pandèmia. Segons 

les previsions del FMI, la caiguda del 7,8% del PIB projectada 

pel 2020 anirà seguida d’un creixement del 5,4% durant el 

2021. En canvi, l’afectació a França, Itàlia i Espanya ha estat 

significativament major, amb reduccions del PIB 12,5% el 

primer i del 12,8% els segons. En el cas de França, les 

importants caigudes de l’activitat a sectors com la construcció, 

el comerç, el transport i l’hoteleria i les activitats artístiques i 

d’oci, sectors amb un important pes al país, han perjudicat 

greument a l’economia francesa. Aquest és, de fet, un esquema 

similar al que s’ha donat a Espanya, on l’important pes dels 

serveis sobre el conjunt de l’economia i la major afectació 

d’aquests pel distanciament social ha fet que l’economia 

espanyola patís greument l’expansió de la covid-19. Finalment, 

a Itàlia s’hi suma la important incidència de l’aturada de 

l’activitat econòmica sobre determinats sectors manufacturers 

en els que el país presenta un elevat grau d’especialització com 

són el tèxtil i el mobiliari. El trencament de les cadenes globals 

S’espera que l’economia 
de l’euro caigui entre un 

8,7 i un 12,6% 

Programes com el Next 
Generation EU obren la 
porta a donar un pas més 
en el procés d’integració 

europea 

La Xina serà l’única gran 
economia del món que 
mantindrà creixements 
econòmics positius 

durant el 2020 
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de subministrament i la caiguda de la demanda han fet que 

ambdós sectors patissin amb força les dificultats imposades pel 

context. 

Espanya ha esta un dels països més afectats per la crisi de la 

covid-19, tant en termes sanitaris com en termes econòmics. 

L’elevat nombre de contagis i de mortalitat van fer que el país 

fos un dels que decidís aplicar algunes de les mesures de 

contenció de la covid-19 més restrictives, un fet que demostra 

la gran caiguda de la mobilitat que es va registrar durant el 

període de confinament, comparativament major que la d’altres 

països de l’entorn. En aquest sentit, l’aturada de l’activitat va 

afectar especialment a sectors intensius en mà d’obra amb un 

pes determinant sobre l’estructura econòmica espanyola com 

són el turisme o la restauració. Així 

mateix, el menor marge fiscal de 

l’economia espanyola ha fet que 

les mesures implementades no 

fossin tan àmplies com les 

aplicades per altres socis 

europeus. Tots aquests ingredients fan que la profunditat i la 

durada de la crisi de la covid-19 sigui major que a altres països 

de l’entorn. La caiguda del PIB d’entre el 8,9% que estima 

l’AIReF i del 15,1% que proposa el Banc d’Espanya en el seu 

pitjor escenari confirmen aquesta greu afectació. En termes 

d’ocupació, segons dades de l’INE, durant el segon trimestre 

de l’any l’aturada de l’activitat econòmica va suposar una 

reducció del 24,8% del nombre d’hores treballades respecte a 

l’any anterior. Davant l’elevat grau d’incertesa i del procés de 

destrucció d’ocupació i de la consegüent caiguda de l'ingrés a 

les llars, s’ha donat una davallada sense precedents del 

consum i la inversió. A això s’hi afegeix una major disminució 

de les exportacions que de les importacions fruit de la dràstica 

caiguda del turisme exterior a Espanya -una de les principals 

exportacions del país-. Tots aquests elements expliquen la gran 

incidència de l’aturada de l’activitat econòmica sobre 

l’economia espanyola. En qualsevol cas, cal destacar el fet 

positiu que ha estat el trencament per primera vegada de la 

relació històrica entre PIB i atur que caracteritza l’economia 

espanyola. L’elevat grau de temporalitat i de precarietat que 

caracteritza el mercat laboral espanyol fa que davant d’un xoc 

econòmic negatiu, una de les principals vies d’ajust sigui la 

destrucció d’ocupació, generant així un ràpid increment de la 

desocupació i generant una correlació negativa entre la 

caiguda del PIB, fruit del xoc negatiu, i l’augment del nombre 

de persones aturades amb el que respon el teixit empresarial. 

Les mesures impulsades des del govern central (ERTO, ajudes 

al treball autònom, etc.) han trencat aquesta relació, fent 

possible una certa estabilitat de l’ocupació davant la caiguda 

del Producte Interior Brut. 

D’entre els grans sectors econòmics, només el sector primari 

ha d’incrementat el seu Valor Afegit Brut (VAB) respecte al 

segon trimestre del 2019. L’augment del 7,4% contrasta amb la 

negativa evolució de la resta de sectors. La Indústria, que havia 

repuntat sensiblement a les acaballes del 2019, perd ara un 

23,8% del seu VAB, arrossegat per la caiguda de la indústria 

manufacturera (-27,1%). Per la seva banda, la construcció cau 

un 29,9% interanual després de ser un dels motors de la 

recuperació del període 2013-2019. Finalment, la reducció del 

22,0% del VAB del sector serveis respon a la relació entre el 

bon comportament de l’administració pública (0,1%) i de les 

activitats financeres (9,9%) i els greus retrocessos de sectors 

com el comerç, el transport i l’hoteleria (-46,4%), les activitats 

professionals i científiques (-31,8%) i les activitats artístiques i 

recreatives (-39,5%). 

Tot i que en un primer moment les dades mostraven una major 

afectació de l’aturada de l’activitat econòmica sobre 

l’economia catalana que sobre l’economia espanyola, les 

dades provisionals d’evolució del PIB que publica l’Idescat 

mostren un comportament lleugerament millor. Segons 

aquesta publicació la caiguda interanual del PIB català durant 

el segon trimestre del 2020 seria del 21,3%, davant del 22,1% 

a la resta de l’estat. Pel conjunt de l’any, les estimacions de 

l’evolució del PIB català fluctuen entre el -7,6% del millor 

escenari proposat per la Generalitat de Catalunya i el -12,0% 

del BBVA Research. En qualsevol cas, existeix consens 

respecte a les potencialitats de l’economia catalana per a 

recuperar-se més ràpidament, donada la seva major orientació 

als mercats exteriors i, 

especialment, als mercats 

asiàtics, els quals tendiran a 

retornar a nivells de creixement 

positius abans del que ho faran 

altres economies del món. Com 

en el cas espanyol, tots els 

components de la demanda amb l’excepció del consum de les 

administracions públiques s’han vist perjudicats pel context 

advers. La caiguda dels ingressos a les llars, l’aturada de 

l’activitat, la destrucció d’ocupació, l’increment de l’estalvi 

davant la incertesa, han fet que el consum de les llars caigués 

a Catalunya un 26,3% interanual durant el primer trimestre i que 

es projecti una caiguda del 8,4% al tancament del 2020. Pel 

que fa a la inversió, les dades publicades pel conjunt de 

l’economia espanyola i els indicadors que serveixen per a 

aproximar l’evolució de la dimensió apunten a una reducció 

dels nivells d’inversió del 24,5% durant el 2020 i un repunt de 

fins al 8,1% al 2021. A l’espera de conèixer els resultats 

definitius de la temporada turística, tot sembla indicar que 

s’intensificarà l’aportació negativa del saldo amb l’exterior al 

creixement del PIB a causa d’una major caiguda de les 

exportacions que de les importacions. En aquest sentit, un 

indicador provisional és la variació de la despesa amb targetes 

estrangeres a Espanya, la qual mostra com en els punts més 

àlgids de la temporada turística la variació respecte a l’estiu del 

2019 se situava entorn al -50,0%. Finalment, i com ja s’ha dit 

anteriorment, el creixement del consum per part del sector 

públic ha actuat com a factor contracíclic, reduint l’impacte 

negatiu de la crisi. 

Des del punt de vista de l’evolució sectorial, la indústria registra 

una caiguda del 23,1% interanual del VAB durant el segon 

trimestre de l’any, després de caure un 4,3% durant els tres 

L’economia espanyola ha 
estat més vulnerable 
davant del xoc que altres 

economies europees 

El consum del sector 
públic ha actuat com a 
factor contra cíclic davant 
la caiguda de la demanda 

privada 
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primers mesos de l’any. Acumula així set trimestres 

consecutius amb pèrdues del seu valor afegit brut. Després de 

tocar mínims durant el més d’abril, l’indicador de producció 

industrial (IPI) va remuntar durant els mesos de maig i juny 

coincidint amb la reactivació de l’activitat econòmica. No 

obstant, l’aparició de nous brots i la 

incertesa entorn a la futura evolució del 

virus està revertint l’optimisme i situant 

les expectatives del sector a la banda 

negativa. Les estimacions de la Cambra 

de Comerç de Barcelona i de l’AQR-Lab 

de la Universitat de Barcelona situen el 

creixement esperat del sector del 2020 en el -6,9% en un 

escenari de recuperació durant la segona meitat de l’any. En 

termes de valor afegit brut, la construcció ha estat el sector més 

afectat per l’aturada de l’activitat econòmica. La caiguda de 

l’activitat constructora, amb una reducció del 15,6% del nombre 

d’habitatges iniciats durant la primera meitat de l’any ha fet que 

el sector perdés un 25,1% del seu valor afegit brut. Les 

previsions apunten a que a la finalització de l’any el VAB de la 

construcció caurà un 7,1%, creixent un 6,3% al 2021. Tot i que 

les dades d’ocupació s’han d’analitzar amb una certa cautela, 

ja que els llocs de treball en ERTO comptabilitzen com a actius 

malgrat estar suspesos temporalment, l’ocupació al sector va 

caure durant el segon trimestre un 2,8%, menys del que ho va 

fer a altres sectors com la indústria o els serveis. La major 

exposició dels serveis a la interacció personal ha fet que sigui 

el sector més afectat per les mesures de prevenció de la covid-

19. La caiguda del 20,4% del PIB del sector durant el segon 

trimestre de l’any fa albirar una davallada important 

especialment a les activitats vinculades al turisme, la 

restauració i el comerç que en el cas de l’economia catalana 

han caigut un 39,6%, davant el retrocés del 46,4% al conjunt 

de l’economia espanyola. Un exemple d’això és la pràctica 

desaparició del transport de passatgers per via aèria a 

Catalunya durant els mesos d’abril i maig, només parcialment 

revertida durant els mesos de 

juny i juliol. Les recomanacions 

i la imposició de quarantenes a 

la població provinent d’Espanya 

i Catalunya per part de països 

com França o el Regne Unit han acabat empitjorant les 

expectatives d’un sector turístic que tenia les esperances 

posades en la temporada alta del turisme estranger. Així doncs, 

s’espera que el VAB dels serveis sigui el que pateixi una 

caiguda més dràstica, amb una variació del -11,4% durant el 

2020 i una certa recuperació del 7,2% durant el 2021. Després 

del xoc inicial, de l’aplicació de mesures com els ERTO i de la 

progressiva reactivació de l’activitat econòmica, es comencen 

a notar els efectes reals de la crisi sanitària sobre el mercat 

laboral. La reducció del 5,5% del nombre d’afiliacions respecte 

al juny del 2019 no inclou un nombre significatiu de llocs de 

treball afectats per ERTO, de manera que l’afectació real queda 

esbiaixada a la baixa. No obstant, l’increment del 35,8% de 

l’atur registrat a Catalunya que ha situat el nombre de persones 

aturades en les 485.627 sí que permet aproximar-se de manera 

més acurada a l’impacte que està tenint la pandèmia. Una altra 

dada que permet acostar-se a la incidència de la crisi sobre el 

mercat laboral és el nombre d’hores treballades, que entre el 

segon trimestre del 2019 i el segon trimestre del 2020 han 

caigut un 30,1%. En aquest context, les previsions situen la 

pèrdua d’ocupació de l’economia catalana en el 6,8% durant el 

2020 i un increment dels nivells de desocupació que situarien 

la taxa d’atur en el 17,1%. 

 

Els serveis seran el sector 
més afectat per l’aturada 
de l’activitat econòmica i 

les mesures de 

distanciament 

S’espera que la taxa 
d’atur a Catalunya arribi al 

17,1% durant el 2020 
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Resum executiu 

L’escenari que ha imposat l’expansió de la covid-19 i les 

mesures impulsades per a contenir-lo obliguen a modificar 

l’estructura d’aquest 8è Informe de Conjuntura econòmica de 

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

(CRiRC). En aquesta edició ja es recullen bona part dels 

impactes de la crisi econòmica sorgida arran de la pandèmia 

tant sobre l’economia de l’àmbit CRiRC com sobre el conjunt 

de l’economia catalana. L’informe s’inicia amb l’habitual apartat 

de contextualització de l’evolució de l’economia espanyola, de 

la zona euro i del món, així com un resum executiu. 

Seguidament, l’anàlisi de l’evolució sectorial de l’economia del 

CRiRC dóna pas a l’Enquesta de Clima Econòmic i Confiança 

Empresarial que elabora la Secretaria Tècnica del CIESC, la 

qual aporta un coneixement de gran valor a l’anàlisi de la 

conjuntura actual, ja que permet prendre la temperatura del 

teixit empresarial a partir de les seves expectatives per als 

propers mesos. 

Després del període de progressiva disminució de les taxes de 

creixement de l’ocupació que es va donar amb especial 

intensitat durant el 2019, les expectatives apuntaven a una 

certa millora causada per la relaxació dels factors generadors 

de tensions sobre l’economia global (Brexit, guerres 

comercials, etc.). L’expansió de la covid-19 ha truncat aquestes 

expectatives, generant una caiguda de l’economia mundial 

sense precedents. A Catalunya, l’aturada de l’activitat 

econòmica i, en general, les dificultats del nou escenari han fet 

que l’ocupació caigués un 4,3% durant la primera meitat de 

l’any, una variació lleugerament més negativa que 

l’experimentada per l’economia de l’àmbit CRiRC, on la variació 

ha estat del -4,0%, el que ha significat la destrucció de -9.911 

llocs de treball en un any. En qualsevol cas, aquestes dades 

s’han d’analitzar amb precaució, ja que la posada en marxa de 

mesures com els ERTO ha absorbit una part significativa del 

que hauria estat una pèrdua de l’ocupació molt superior. 

Tot i que la destrucció d’ocupació ha estat generalitzada, en 

termes relatius les activitats més afectades han estat la 

Indústria i la Construcció, perdent un 4,4% i un 6,9% dels llocs 

de treball respectivament. En el primer cas, el sector industrial 

del CRiRC ja acumula tres semestres consecutius en retrocés, 

una dinàmica que la pandèmia ha accelerat fruit del mal 

comportament d’activitats com la fabricació de productes 

informàtics (-11,3%), del paper i les arts gràfiques (-10,7%) i del 

reciclatge (-8,9%). En aquest sentit, la indústria del metall ha 

reduït un 5,2% el seu volum d’ocupació, davant del 3,8% de la 

resta de la indústria i ha sumat l’11,9% de la pèrdua total 

d’ocupació de l’àmbit, amb 1.182 llocs de treball menys. Com 

ja és habitual, la crisi de la Indústria està tenint una major 

incidència al CRiRC que al conjunt de l’economia catalana, on 

el sector ha caigut un 2,7% en termes de llocs de treball, també 

impulsat per la pèrdua de llocs de treball a la Indústria del 

metall, que ha caigut un 3,9% davant del 2,0% de la resta 

d’activitats industrials. A Sabadell el comportament del sector 

ha estat marcadament pitjor, amb una davallada del 5,7% 

interanual de l’ocupació industrial i del 8,7% a la Indústria del 

metall especialment afectada per la caiguda del 13,4% de 

l’ocupació a la fabricació de maquinària i equipament mecànic. 

En el cas de la Construcció, davant l’aturada de l’activitat 

econòmica, el sector va caure un 9,5% interanual durant el 

primer trimestre, però va aconseguir recuperar-se parcialment 

durant el segon, creant un saldo positiu de 719 nous llocs de 

treball respecte als tres primers mesos de l’any. En qualsevol 

cas, la Construcció, que havia estat un dels motors de la 

creació d’ocupació durant el període de recuperació, ha passat 

ara a ser el gran sector més afectat per l’aturada de l’activitat 

econòmica.  

Per la seva banda, els Serveis, han caigut percentualment 

menys del que ho han fet els altres grans sectors, amb una 

variació interanual del -3,7%. L’aparent millor comportament 

relatiu dels Serveis ha estat el resultat, d’una banda, d’unes 

pèrdues d’ocupació més moderades a sectors com el de la 

Informació i les comunicacions (-1,0%), les Activitats financeres 

(-0,9%), les Immobiliàries (-1,0%) i les Activitats professionals, 

científiques i tècniques (-1,4%) i, d’altra banda, del creixement 

de l’ocupació als sectors de la Sanitat i les Administracions 

Públiques, que han compensat parcialment les grans pèrdues 

dels sectors més exposats a les mesures de prevenció de la 

covid-19. Aquests últims són les Activitats artístiques i 

recreatives (-11,7%), les Activitats administratives (-9,0%), 

l’Hostaleria (-8,4%), els Altres serveis personals (-6,2%) i el 

Comerç al detall (-6,0%), cinc activitats que sumen 4.727 llocs 

de treball menys, el 47,7% dels llocs de treball destruïts a 

l’àmbit. En termes generals, els Serveis han acumulat el 69,3% 

de la pèrdua total d’ocupació, perdent 6.873 dels 9.911 llocs de 

treball que s’han destruït al CRiRC. Finalment, l’estabilitat del 

consum de béns bàsics com l’alimentació ha fet que 

l’Agricultura hagi estat l’únic gran sector que ha aconseguit 

créixer durant el primer semestre del 2020, amb un augment 

dels llocs de treball del 4,2%.  

La disminució de l’ocupació al CRiRC ha vingut donada per una 

caiguda del 4,6% de l’ocupació assalariada, la principal 

responsable de la reducció dels llocs de treball a l’àmbit. 

Aquesta dinàmica es reprodueix tant a Sabadell com al conjunt 

de Catalunya, on les pèrdues de llocs de treball assalariat del 

6,7% i del 4,8% respectivament, han estat el motor de la 

destrucció d’ocupació. Per la seva banda, el treball autònom, 

que també havia tendit a moderar els seus ritmes de 

creixement, ha retrocedit un 1,3% al CRiRC, significativament 

menys del que ho ha fet el treball assalariat. El mateix ha 

succeït a Sabadell, on el treball per compte propi ha caigut un 

0,8% i a Catalunya, on després de dos semestres en negatiu, 

el treball autònom ha accelerat la caiguda fins al -1,6% 

interanual, deixant la xifra total de llocs de treball per compte 

propi en els 544.472. En termes generals, el treball assalariat 

és molt més vulnerable davant de xocs econòmics, essent el 
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primer en ser eliminat com a mesura de reducció de costos 

davant l’expectativa d’una menor facturació per part de les 

empreses. Per contra, el treball autònom es mostra més 

estable tant davant de períodes recessius com expansius, 

experimentant variacions molt més moderades. Com ja 

s’esmentava a l’anàlisi del context internacional, durant la crisi 

de la covid-19, mesures com els ERTO han permès trencar la 

correlació entre PIB i ocupació que caracteritza a l’economia 

espanyola. Per primera vegada, la caiguda del producte interior 

brut no ha anat acompanyada d’una destrucció d’ocupació de 

la mateixa magnitud. Caldrà veure com evoluciona aquesta 

relació en els propers mesos, conforme la incidència dels 

ERTO vagi reduint-se o limitant-se a determinats sectors.  

La destrucció d’ocupació es produeix a partir d’acomiadaments 

i de rescissions de contractes d’una banda i, d’altra banda, per 

la no contractació de nous llocs de treball que en un altre 

context sí que s’haguessin creat. Així doncs, tant al CRiRC com 

a Sabadell l’evolució de la contractació mostra una tendència a 

la reducció del nombre de contractes signats ja des de 

començaments del 2019, una tendència que s’ha vist fortament 

accelerada per l’aturada de l’activitat econòmica i les 

limitacions a la mobilitat. Més concretament, la reducció 

interanual del 8,2% i del 5,6% del nombre de contractes que va 

experimentar l’economia de l’àmbit CRiRC durant el primer i el 

segon semestre del 2019 han donat pas a una caiguda del 

30,3% durant els sis primers mesos del 2020. Aquesta és de 

fet, la major disminució de la contractació des dels moments 

més durs de la gran recessió del 2008. Cal tenir present que 

aquestes dades queden esbiaixades a la baixa per la influència 

dels dos primers mesos de l’any ens els que no es va imposar 

el confinament domiciliari. Les dades referents al segon 

trimestre, en canvi, recullen la magnitud del canvi, passant dels 

40.317 contractes del segon trimestre del 2019, als 20.199 del 

segon trimestre del 2020. Les caigudes de la contractació a 

Sabadell i Catalunya han estat encara més significatives, caient 

un 31,5% a Sabadell i un 35,8% al conjunt de l’economia 

catalana. 

En aquest context de reducció de l’ocupació i la contractació, 

s’ha donat un dels majors increments del nombre de persones 

aturades de la darrera dècada. L’atur ha crescut un 13,2% al 

CRiRC fins a situar la desocupació de l’àmbit en les 34.841 

persones, la xifra més alta des del primer semestre del 2016. 

Un retrocés de quatre anys que s’ha reproduït a la resta de 

Catalunya, on l’increment de la desocupació ha estat del 15,3% 

(29,4% durant el segon trimestre) fent que el nombre de 

persones aturades ascendís fins a les 478.660. Evidentment 

això ha comportat un important increment de la taxa d’atur que, 

en el cas del CRiRC, ha passat del 10,7% al 14,1%, de l’11,5% 

al 15,0% a Sabadell i del 9,7% al 13,4% a la resta de Catalunya. 

Com en el cas de la contractació, les dades referents a la taxa 

d’atur es troben esbiaixades a la baixa, ja que una part de la 

població que ha perdut la feina durant el període de 

confinament no complia els requisits per a comptabilitzar com 

a població aturada segons els criteris estadístics de la Unió 

Europea, de manera que passaven a engruixir el col·lectiu de 

població inactiva. Les previsions situen la taxa d’atur a 

Catalunya per a finals d’any en el 17,1%, i entre el 18,1% i el 

23,6% a la resta de l’economia espanyola. 

El teixit empresarial, que a finals del 2019 ja notava 

l’esgotament del cicle econòmic expansiu retrocedint lleument 

respecte al 2018, ha patit ara amb força l’aturada de l’activitat 

econòmica. El nombre de centres de cotització va caure un 

10,0% al CRiRC passant dels 15.792 als 14.228 entre el 2019 

i el 2020 i destruint 1.564 centres de treball al conjunt de l’àmbit. 

A Sabadell la variació ha estat del -9,2% fins a les 5.070 

empreses, mentre que al conjunt de Catalunya la caiguda ha 

estat del 9,5%, en el que ha estat la destrucció de teixit 

empresarial més important de la sèrie de dades amb un total 

de 25.226 centres de treball menys.  

Després de situar-se a mínims històrics a les acaballes del 

2019, l’Índex de Confiança Empresarial va repuntar molt 

sensiblement a començaments del 2020, per experimentar tot 

seguit la major caiguda de la que es té registre (-31,7%) situant 

així l’índex al nivell més baix durant el segon trimestre del 2020 

(89,3 punts). Tot i seguir sent una dada negativa, les 

perspectives per al tercer trimestre de l’any han millorat 

lleugerament, ascendint un 2,5% fins als 91,5 punts. A la resta 

de Catalunya i Espanya, les projeccions pel futur immediat són 

més optimistes, amb valors de 94,9 i 95,5 punts 

respectivament. 

De nou, malgrat els evidents mals resultats de la marxa del 

negoci durant el segon trimestre, les expectatives per al tercer 

trimestre de l’any són més optimistes, gràcies a una important 

millora en la relació entre les respostes a l’alça i a la baixa i, 

especialment, a l’augment de les respostes referents a 

l’estabilitat. Mentre que les respostes més positives en relació 

al segon trimestre han estat les de la Indústria i la Construcció, 

el Comerç presenta un millor horitzó amb un 11,9% de 

respostes que apunten a una marxa del negoci més positiva 

entre els mesos de juliol i setembre. 

Durant el segon trimestre de l’any, un 35,7% de les respostes 

obtingudes de l’empresariat de l’àmbit CRiRC feien referència 

a una reducció de l’ocupació respecte al trimestre anterior, 

davant de només el 3,2% que esmentaven una evolució 

positiva de l’ocupació a les seves empreses. Per sectors, són 

el Comerç i la Resta de serveis els que presenten un pitjor 

comportament entre el primer i el segon trimestre del 2020, 

amb un 38,2% i un 45,3% de respostes a la baixa. De cara al 

tercer trimestre, en canvi, les respostes pessimistes es 

redueixen significativament en favor de l’estabilitat i el 

creixement de l’ocupació. 

Les expectatives de facturació a l’estranger registren una 

evolució similar, amb comportaments molt negatius durant el 

segon trimestre i una clara millora de cara a les projeccions del 

tercer trimestre. Aquesta milloria es dóna especialment a la 

Indústria i la Construcció, on les respostes negatives passen 

del 6,1% al 24,0%.
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Indicadors d’activitat recent 

Actíva Prospect 

Ocupació i teixit empresarial 

La covid-19 fa caure l’ocupació un 4,3% a Catalunya 

La irrupció de la covid-19 a l’escenari internacional i l’expansió 

de les mesures per a controlar la seva propagació han esborrat 

les expectatives sobre el retorn a nivells més positius de 

creixement als que apuntaven les dades de l’últim trimestre del 

2019. La primera meitat del 2020 deixa la major caiguda de 

l’ocupació des dels pitjors moments de la crisi del deute. Entre 

el primer semestre del 2019 i el primer semestre del 2020 

l’ocupació a Catalunya ha caigut un 4,3%, fet que ha suposat la 

pèrdua de -186.327 llocs de treball. A Sabadell la variació ha 

estat encara més marcada (-5,6%), mentre que a l’àmbit CRiRC, 

ha estat sensiblement menor, reduint un 4,1% els seus nivells 

d’ocupació i situant els llocs de treball totals en 212.130, -10.114 

llocs de treball menys que un any enrere. 

L’àmbit CRiRC perd un 10,0% del seu teixit empresarial 

respecte al juny del 2019 

La incidència de l’aturada de l’activitat econòmica no essencial 

sobre el teixit empresarial ha estat encara més significativa. El 

nombre de comptes de cotització a Catalunya ha caigut un 9,5% 

durant el primer semestre de l’any, un retrocés que ha significat 

la pèrdua de -25.226 centres de treball. A l’àmbit CRiRC 

aquesta variació ha estat del -10,0%, fet que ha portat a la 

destrucció de 1.564 empreses, mentre que a Sabadell la 

variació s’ha situat en el -9,2%, reduint en 513 el nombre de 

centres de cotització. La variació trimestral permet un cert 

optimisme si es té en compte que el nombre d’empreses ha 

crescut lleugerament als tres àmbits analitzats. 

La pèrdua de llocs de treball assalariats és el motor de la 

destrucció d’ocupació 

La destrucció d’ocupació durant el primer semestre del 2020 ha 

vingut determinada per la pèrdua de treball assalariat, el qual ha 

caigut amb més força del que ho ha fet el treball autònom. Amb 

180.034 llocs de treball assalariats, el CRiRC ha retrocedit un 

4,6% interanual, situant-se ara a 16.169 del valor màxim de la 

sèrie de dades. Sabadell ha caigut encara més, perdent un 6,7% 

de l’ocupació assalariada, per sobre del que ho ha fet el conjunt 

de l’economia catalana, que ha reduït un 4,8% en nombre de 

llocs de treball assalariats. 

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
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de la Generalitat de Catalunya
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El treball autònom mostra una major estabilitat davant 

dels xocs que el treball assalariat 

Com ja s’ha esmentat, davant del xoc ocasionat per la covid-19, 

el treball autònom ha registrat un comportament més positiu que 

el del treball assalariat. Lluny de ser un fet puntual, la major 

estabilitat del treball per compte propi tant en períodes recessius 

com en períodes de creixement econòmic és una dinàmica que 

ja es va donar durant la crisi del 2008. En aquest cas, les 

pèrdues d’ocupació superiors al 4,0% del treball per compte 

d’altri contrasten amb variacions molt més moderades del treball 

autònom, que ha caigut un 1,3% al CRiRC, un 0,8% a Sabadell 

i un 1,6% a Catalunya. L’evolució de la demanda interna en els 

propers mesos serà clau per a la supervivència del treball 

autònom, a qui l’aturada de l’activitat econòmica ha sotmès a 

una gran pressió. 

Contractació 

La contractació cau menys a Sabadell i al CRiRC que al 

conjunt de l’economia catalana 

La caiguda de la contractació ha estat la més greu de la sèrie 

de dades. Durant el primer semestre de l’any s’han signat a 

Catalunya un 35,8% menys de contractes que l’any passat. La 

variació trimestral és encara més alarmant, ja que entre el segon 

trimestre del 2019 i el segon trimestre del 2020 el nombre de 

contractes ha passat de 878.910 a 365.625. En el cas del 

CRiRC i Sabadell, la caiguda de la contractació ha aprofundit 

una tendència a la disminució dels volums de contractació que, 

en el cas de la cocapital vallesana, es va iniciar durant el 2018. 

La variació del nombre de contractes al CRiRC ha estat del -

30,3%, situant la xifra total en els 20.199, mentre que a Sabadell 

la variació ha estat del -31,5% , reduint el nombre de contractes 

fins als 6.582, la xifra més baixa de les últimes dècades. 

La taxa de temporalitat repunta davant la incertesa 

Després de cinc anys de progressiva reducció del pes de la 

contractació temporal fruit de la millora de la situació econòmica, 

la taxa de temporalitat va tendir a estancar-se durant el 2019, 

arrossegada per les majors incerteses i l’esgotament del cicle 

econòmic alcista. Ara, la caiguda de la contractació i, 

especialment, de la contractació indefinida està generant un nou 

repunt de la taxa de temporalitat. En el cas del CRiRC, el 91,1% 

dels contractes signats durant el primer semestre de l’any van 

ser contractes temporals, un percentatge superior al dels 

primers semestres d’anys anteriors, que se situaven entre el 

89,9% i el 90,9%. Aquesta evolució ha estat similar a la seguida 

per Sabadell, on la taxa de temporalitat ha estat del 91,3%, 

també una de les més altes dels darrers anys. Per contra, amb 

un 85,4%, Catalunya continua mostrant un pes significativament 

menor de la contractació temporal respecte al total.   

 

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 

El nombre de persones aturades es dispara fins a nivells 

similars als del 2016 

En les darreres edicions d’aquest informe s’ha anat explicant la 

tendència a l’alentiment dels ritmes de reducció de l’atur que 

venien experimentant tant l’economia catalana, com la del 

CRiRC i la de Sabadell, les quals presentaven disminucions de 

l’atur cada vegada més minses. Amb l’inici del 2020 i l’expansió 

del fenomen víric, la tendència a l’alentiment ha donat pas al 

major increment de l’atur des de la caiguda de Lehman Brothers. 

El nombre de persones aturades a Catalunya ha crescut un 

15,3%  durant la primera meitat de l’any, situant la xifra total 

d’aturats/des en les 478.660 persones i fent que l’atur 

s’incrementés fins a nivells del 2016. Tot i que de manera més 

moderada, el mateix ha passat a l’àmbit CRiRC i a Sabadell, on 

l’atur ha augmentat un 13,2% i un 11,6% respectivament. Com 

en el cas català, aquests increments també han fet créixer els 

nivells d’atur fins a xifres similars a les de començaments del 

2016, amb 34.841 persones aturades al CRiRC i 14.998 a 

Sabadell. 

La taxa d’atur al CRiRC puja fins al 14,1% 

La traducció directa de l’increment de l’atur registral, sense un 

increment equivalent de la població activa, és l’augment de la 

taxa d’atur. La tendència a la reducció de la desocupació va 

situar la taxa d’atur dels àmbits analitzats als nivells més baixos 

dels darrers anys. Per exemple, durant la primera meitat del 

2019 la taxa d’atur del CRiRC es va situar en el 10,7%, el nivell 

més baix des del segon trimestre del 2008. Al 2020, aquesta 

taxa ha estat del 14,1%, 3,4 punts més que un any enrere. 

L’evolució ha estat similar a Sabadell i a Catalunya, on les taxes 

d’atur han passat de l’11,5% al 15,0% en el cas de Sabadell i 

del 9,7% al 13,4% en el cas de Catalunya.  

Cal tenir en compte que la paràlisi econòmica pot fer que moltes 

persones sense feina no compleixin els requisits per a ser 

considerades com a desocupades i que, per tant, els registres 

de l’atur estiguin esbiaixats a la baixa. 

El creixement de l’atur i la caiguda de l’ocupació fan 

repuntar la taxa d’excedents laborals 

Com és evident, la taxa d’excedents laborals, que calcula la 

relació entre el nombre de persones desocupades i els llocs de 

treball, ha crescut durant el primer semestre del 2020. Els 

augments de l’atur i la caiguda de l’ocupació han fet que la taxa 

d’excedents laborals al CRiRC passés del 12,7% al 15,0% entre 

el 2019 i el 2020. Tanmateix, les taxes d’excedents laborals 

queden lluny del 27,6%, el màxim de la sèrie de dades assolit 

durant el 2013. Els excedents laborals també s’han incrementat 

fins al 19,6% a Sabadell i fins al 13,7% a Catalunya. 

 

 

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 

Es trenca la tendència a l’alça en la construcció 

d’habitatges degut a l’aturada de l’activitat  

El mercat de la construcció residencial que registrava dos anys 

consecutius guanyant dinamisme a l’àmbit CRiRC, registra el 

segon trimestre de 2020 una aturada important. L’inici de 581 

habitatges durant la primera meitat del 2020 suposa 110 

habitatges menys que els iniciats el mateix període de l’any 

passat (un -2,0%). La caiguda s’ha registrat el segon trimestre, 

ja que el primer mostrava un dinamisme important. Per contra, 

els habitatges finalitzats han estat  518, 240 més que durant la 

primera meitat del 2019.  

Cauen les transaccions del mercat immobiliari 

El menor dinamisme del mercat immobiliari de compravenda 

d’habitatges d’inicis del 2019 va rebre un impuls la segona 

meitat de l’any. Durant el primer trimestre de 2020 les 

compravendes cauen un 25,3% a Sabadell i un 11,0% al 

CRiRC, mentre a Catalunya són més moderades, del 7,3%. 

Així, el nombre de transaccions s’han situat en les 1.207 i 447 

a l’àmbit CRiRC i Sabadell respectivament.  

Els preus dels habitatges s’estanquen 

Davant l’important retrocés del nombre de transaccions, els 

preus de compra de l’habitatge - que registraven augments 

considerables des de l’inici de la recuperació econòmica el 

2013- han registrat una important moderació. En l’àmbit CRiRC 

l’increment ha estat la meitat del registrat a finals de 2019 

(5,9%). A Sabadell fins s’ha estancat amb un incrementant de 

tan sols el 0,1%. Mentre que a Catalunya l’increment s’ha situat 

en l’1,0%. A Sabadell, que s’havien registrat uns preus mitjans 

superiors als 2 mil euros, es tornen a situar per sota amb 

1.991,22€/m2. Mentre que al conjunt del CRiRC es manté per 

sobre amb 2.123,01€/m2. 

Els preus del lloguer augmenten, tot i que més 

moderadament 

El preu de lloguer de l’habitatge ha crescut a tots els àmbits 

estudiats, tot i que més moderadament que en trimestres 

anteriors. Així, es passa de taxes entre el 7-8% el darrer 

trimestre de 2019 a taxes del 3-4% interanuals el primer de 

2020. A Sabadell l’increment se situa en el 3,8%, al CRiRC del 

4,0% i a Catalunya del 3,7%. Així, el preu de lloguer se situa 

en 685,28€/m2 a l’àmbit CRiRC, 675,35€/m2 a Sabadell i 

737,84€/m2 a Catalunya, aquest darrer molt influenciat pels 

preus de l’àmbit metropolità de Barcelona. 

 

 
 

Preu de l'habitatge de compra

Preu €/m2 construït (milers d'euros) Variació interanual (%)

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 

El CRiRC perd el 6,9% de l’ocupació a la Construcció 

L’evolució del sector de la Construcció a Catalunya ha estat més 

positiva del que ho ha estat als àmbits del CRiRC i Sabadell. La 

caiguda del 4,8% de l’ocupació al sector a Catalunya ha estat 

inferior a les pèrdues del 6,9% del CRiRC i del 6,3% de 

Sabadell. L’estancament en el que es trobava el sector de la 

Construcció al CRiRC ha donat pas a una reducció interanual 

de 606 llocs de treball durant el primer semestre de l’any. No 

obstant, des del punt de vista de l’evolució trimestral, les 

dinàmiques estacionals del sector han fet que entre el 1r i el 2n 

trimestre del 2020 els llocs de treball creixessin en 719 fins a 

situar l’ocupació total al sector en els 13.896. L’estacionalitat 

també ha afectat a Sabadell i Catalunya les quals, tot i 

experimentar variacions interanuals negatives, han vist com 

entre els dos primers trimestres l’ocupació creixia positivament, 

tot i seguir-se trobant per sota dels nivells d’anys anteriors.  

La Indústria accelera la dinàmica negativa 

La recuperació de l’ocupació a la Indústria es va començar a 

revertir durant el 2019 a causa d’un context internacional poc 

favorable, al qual s’hi ha sumat ara el trencament de les 

cadenes globals de valor i les limitacions a la mobilitat, dos 

factors que han perjudicat greument al sector industrial. Durant 

la 1a meitat del 2020 la Indústria al CRiRC ha perdut el 4,4% de 

l’ocupació, fet que ha significat una reducció de 2.435 llocs de 

treball en un any. Aquesta variació ha estat menys negativa que 

l’evolució al sector a Sabadell, on la variació ha estat del -5,7%, 

però pitjor que la del sector al conjunt de Catalunya (-2,7%). 

La crisi del motor perjudica a la indústria del metall 

La crisi del sector automobilístic ha afectat greument a la 

Indústria del metall. El sector ha perdut més ocupació que la 

resta de sectors de la Indústria, amb variacions del -5,2% al 

CRiRC, del -8,3% a Sabadell i del -3,9% a Catalunya. El sector 

del metall, que a l’àmbit CRiRC representa entorn al 42,6% de 

l’ocupació industrial, ha situat el nombre de llocs de treball al 

sector en els 20.516, després de perdre’n 1.182 en un any. Les 

pèrdues més destacables han estat a Sabadell, on el sector ja 

acumula tres semestres consecutius de pèrdues d’ocupació 

cada vegada més profundes. 

Malgrat la important afectació sobre sectors com 

l’Hostaleria, els Serveis és el sector relativament menys 

afectat per la crisi de la covid-19 

Els Serveis havien estat fins a finals del 2019 el motor del 

creixement econòmic. Durant la crisi de la covid-19, els Serveis 

ha estat el sector menys perjudicat caient un 5,6% a Sabadell i 

un 3,6% a l’àmbit CRiRC. A la resta de Catalunya, els Serveis i 

la Construcció han liderat el procés de destrucció d’ocupació 

perdent un 4,6% i un 4,8% dels llocs de treball respectivament. 
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Indústria del metall 

L’ocupació de la Metal·lúrgia i els productes metàl·lics se 

situa a nivells del 2015 

Les taxes de variació de l’ocupació a la Metal·lúrgia, ben 

diferenciades per territoris a finals del 2019, convergeixen ara 

entre el -5,1% de Catalunya i el -5,6% de Sabadell. La pèrdua 

del 5,2% de l’ocupació del sector al CRiRC ha suposat una 

disminució de 516 llocs de treball, fent retrocedir els nivells 

d’ocupació a nivells de finals del 2015 amb 8.488 llocs de treball. 

Es consolida així la crisi del sector, que ja acumula un any i mig 

de reduccions del nombre de llocs de treball. 

La crisi de la Maquinària i l’equipament mecànic s’estén a 

la resta de Catalunya 

La Maquinària i l’equipament mecànic, que va començar a 

perdre ocupació a finals del 2019, consolida ara la seva recessió 

amb majors pèrdues de llocs de treball i ampliant la crisi a la 

resta del sector al conjunt de Catalunya. La Maquinària i 

l’equipament mecànic perden un 2,3% dels llocs de treball a 

Catalunya i un 4,9% al CRiRC (-331 llocs de treball). A Sabadell 

la crisi del sector ha estat molt més greu, perdent un 13,4% de 

l’ocupació al sector respecte al segon semestre del 2019. Els 

problemes estructurals que travessa el sector de l’automòbil a 

nivell mundial estan tenint un paper clau en la crisi de la 

Maquinària i l’equipament mecànic. 

Els Materials de transport moderen la pèrdua d’ocupació 

La greu crisi que ha afectat a la fabricació de materials de 

transport es frena ara a Sabadell i al CRiRC. En el primer cas, 

després de quatre anys amb consecutives pèrdues d’ocupació, 

el sector creix ara per primera vegada en els set últims 

semestres passant de 27 a 31 llocs de treball. A l’àmbit CRiRC, 

les pèrdues d’ocupació superiors al 9,0% dels dos últims 

semestres han donat pas a una caiguda molt més moderada de 

l’1,5%, però els retrocessos dels darrers anys han deixat a 

mínims l’ocupació al sector amb 3.733 llocs de treball, lluny dels 

5.437 del màxim. A Catalunya, en canvi, les pèrdues de llocs de 

treball han tendit a accelerar-se progressivament passant del -

2,3% del primer semestre del 2019, al 3,2% de la primera meitat 

del 2020. 

La fabricació de Productes informàtics, electrònics i òptics 

perden un 11,3% dels llocs de treball al CRiRC 

La fabricació de Productes informàtics i electrònics torna a 

accelerar el ritme de destrucció d’ocupació. A l’àmbit CRiRC el 

sector passa de perdre un 2,5% dels llocs de treball durant la 

segona meitat del 2019, a perdre un 11,3% durant el primer 

semestre del 2020.Tot i que de manera més moderada, el 

mateix ha passat al sector al conjunt de Catalunya, després de 

registrar un retrocés de l’1,0%, el sector perd ara un 5,4% dels 

llocs de treball.  

 

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Metal·lúrgia i productes metàl·lics

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Maquinària i equipament mecànic

(1) Inclou els règims RGSS i RETA

Materials de transport

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Productes informàtics, electrònics i òptics

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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Resta d’indústria 

La Química, farmacèutica i plàstic comença a perdre 

ocupació al CRiRC 

Els tres territoris analitzats presenten comportaments 

diferenciats de la indústria Química, farmacèutica i del plàstic. 

Al CRiRC, la tendència a la moderació dels ritmes de creixement 

ha donat pas a la primera pèrdua d’ocupació al sector des del 

primer semestre del 2015, perdent un 0,8% dels llocs de treball. 

Catalunya segueix una tendència similar de moderació, però 

manté creixements positius amb un increment dels llocs de 

treball del 0,7%. No obstant, durant els segon trimestre el sector 

ha crescut tan sols un 0,1% interanual, de manera que es pot 

parlar d’estancament. El comportament de la indústria Química, 

farma. i plàstic a Sabadell ha seguit una evolució més negativa 

i erràtica, passant d’una pèrdua interanual d’ocupació de 

l’11,3% a un increment de l’1,7% durant els dos últims trimestres 

del 2019. Durant la primera meitat del 2020 el sector torna a 

caure perdent un 7,2% dels llocs de treball. 

Sabadell registra un lleu increment de l’ocupació al Tèxtil  

A l’àmbit CRiRC, el Tèxtil, confecció i cuir segueix una dinàmica 

similar, però menys negativa que la seguida pel sector al conjunt 

de Catalunya. En aquest sentit, la pèrdua del 3,8% dels llocs de 

treball durant el primer semestre és 3,3 punts inferior a la pèrdua 

de Catalunya (-7,1%). La destrucció d’ocupació d’aquest darrer 

semestre ha suposat la pèrdua de 2.452 llocs de treball a 

Catalunya. A Sabadell, després de dos semestres de pèrdues, 

el Tèxtil creix un 0,8%  

L’Alimentació i les begudes confirmen la tendència 

iniciada a finals del 2019 

Durant el primer semestre del 2020, el sector de l’Alimentació i 

les begudes ha accelerat al CRiRC la pèrdua de llocs de treball 

que ja va iniciar a finals del 2019. La disminució del 2,4% ha 

suposat una pèrdua de 205 llocs de treball en un any. A 

Sabadell, la caiguda ha estat més profunda, passant d’una 

variació del -4,1% a finals del 2019, a una caiguda del 15,7% 

durant el mateix període del 2020 i situant el volum d’ocupació 

al sector a nivells similars als de 2015. L’evolució al conjunt de 

Catalunya ha estat menys negativa, amb una pèrdua d’ocupació 

de l’1,9% en el que ha estat el primer retrocés de l’ocupació al 

sector des de la segona meitat del 2013. 

El Paper i les arts gràfiques en mínims d’ocupació 

La nova caiguda del Paper i les arts gràfiques (-10,7%) 

aprofundeix en la crisi iniciada al 2018 situant els nivells 

d’ocupació al sector en mínims històrics. Tot i que de manera 

més moderada, el procés ha estat similar a l’experimentat al 

conjunt de Catalunya, on la pèrdua del 4,3% de l’ocupació 

durant aquest període ha suposat la destrucció de 1.452 llocs 

de treball.  

Química, farmacèutica, plàstic i refí de petroli

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Tèxtil, confecció i cuir

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Alimentació i begudes

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

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 han 

crescut un 38,1% al CRiRC des del 2013 

Les Activitats professionals científiques i tècniques, que han 

estat experimentant un creixement del 38,1% de l’ocupació 

entre el 2013 i el 2020 gràcies a creixements que en ocasions 

han superat en 9,0%, cauen ara de manera similar als tres 

àmbits estudiats. Després d’assolir màxims d’ocupació a les 

acaballes del 2019, el sector cau un 1,4% al CRiRC, un 1,2% a 

Sabadell i un 1,5% a Catalunya. D’aquesta manera es trenca 

una certa tendència a la recuperació dels ritmes de creixement 

perduts durant el 2018. 

Les Activitats administratives i serveis són un dels sectors 

més afectats per l’aturada de l’activitat econòmica 

Les Activitats administratives i de serveis auxiliars són una de 

les activitats dels Serveis que més han retrocedit arran de 

l’aturada de l’activitat econòmica. Les caigudes del 9,6% a 

Sabadell, del 9,0% al CRiRC i del 9,9% a Catalunya han estat 

les més significatives des del 2010. Es trenca així una dinàmica 

molt positiva especialment a Sabadell, on el sector havia crescut 

durant dos semestres consecutius per sobre del 8,0% 

interanual. 

Les Activitats financeres i d’assegurances tornen registrar 

creixements negatius 

Després d’un període recessiu, les Activitats financeres i 

d’assegurances van recuperar el creixement positiu durant la 

segona meitat del 2018. Ara, però, tornen a retrocedir caient un 

1,2% a Sabadell, un 0,9% al CRiRC i un 1,1% al conjunt de 

l’economia catalana. En el cas de Catalunya, la pèrdua 

d’ocupació al sector financer ja es va començar a donar a finals 

del 2019, moment en el que el sector va perdre un 0,8% dels 

seus llocs de treball. En total, l’àmbit CRiRC compta amb 6.186 

llocs de treball al sector de les finances i les assegurances, 120 

menys que en el mateix període de l’any passat. 

Es destrueix ocupació a la Informació i les comunicacions 

tot i el context positiu que registra el sector al conjunt de 

Catalunya  

La solidesa del sector de la Informació i les comunicacions a 

Catalunya ha fet que tot i l’adversitat de l’escenari econòmic, els 

ritmes de creixement de l’ocupació es mantinguessin a la banda 

positiva creixent un 0,5% durant els sis primers mesos del 2020. 

A Sabadell, en canvi, la progressiva moderació del creixement 

del sector ha donat pas a una variació negativa del 7,3%, un 

dels primers retrocessos des de l’inici de la recuperació 

econòmica. Finalment, el CRiRC accelera la disminució del 

nombre de llocs de treball al sector que ja va iniciar a finals del 

2019, perdent ara el 8,2% de l’ocupació dels sector a l’àmbit.  

 

Activitats professionals, científiques i tècniques

Afiliacions (1) Variació interanual (%)
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Informació i comunicació
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Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu 

de la Generalitat de Catalunya

(1) Inclou els règims RGSS i RETA
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Serveis de distribució 

El Comerç al detall s’enfonsa a Sabadell 

A Sabadell, el Comerç al detall és, amb diferència, el sector més 

afectat per l’aturada de l’activitat econòmica. La pèrdua del 

17,0% de l’ocupació al sector ha suposat la destrucció de 1.848 

llocs de treball dels 4.314 destruïts a la ciutat, el que representa 

un 42,8% de la pèrdua total d’ocupació al municipi. Al conjunt 

del CRiRC i Catalunya, el menor pes del sector i la major 

diversificació de l’estructura econòmica ha fet que l’afectació, tot 

i ser negativa, hagi estat molt inferior. En el cas de l’àmbit 

CRiRC, la disminució del 6,1% dels llocs de treball al sector ha 

continuat el procés de destrucció d’ocupació iniciat durant el 

2019. El comerç al detall, que va mantenir creixements molt 

positius durant tot el període de recuperació econòmica, va 

tendir a moderar el seu creixement durant el 2019, donant pas 

als primers retrocessos de l’ocupació en anys. Amb la darrera 

actualització, el comerç al detall se situa a -2.884 llocs de treball 

del màxim nivell d’ocupació assolit pel sector a finals del 2018. 

Tot i que l’evolució ha estat similar a Catalunya, la davallada del 

sector ha estat més moderada, caient un 3,9% al conjunt de 

l’economia catalana. 

El Comerç a l’engròs cau per primera vegada des de l’inici 

del període de recuperació econòmica 

Tot i que encara es troba lluny de la plena recuperació, el 

Comerç a l’engròs va registrar un important creixement durant 

el període 2013-2019 que va portar a la creació de 2.195 llocs 

de treball al CRiRC. Durant el 2020, les mesures de prevenció 

de l’expansió de la covid-19 han fet que el sector retrocedís un 

1,2%, un punt per sota de la caiguda experimentada al conjunt 

de Catalunya, on la variació ha estat del -2,2%. Per contra, a 

Sabadell el comerç a l’engròs es va enfonsar amb l’inici de la 

crisi del 2008 incapaç de remuntar les dificultats del context. Des 

de llavors, cada trimestre el sector ha registrat una variació 

interanual mitjana del -2,9%. Durant el primer semestre del 2020 

la caiguda de l’ocupació al sector ha estat de l’1,6%, assolint 

així el nivell mínim d’ocupació de la sèrie de dades. 

El Transport i l’emmagatzematge trenca la tendència a 

l’alça de les seves taxes de creixement de l’ocupació 

La dinàmica ascendent que venia experimentant el Transport i 

l’emmagatzematge ha quedat truncada per la pandèmia. La 

recuperació dels ritmes de creixement del sector que havien 

passat de l’1,1% interanual durant el segon semestre del 2017 

al 4,6% a finals del 2019 ha donat pas a una pèrdua del 2,3% 

de l’ocupació del sector al CRiRC. Aquesta tendència ha estat 

similar a la seguida pel transport a Sabadell, on la variació ha 

estat del -4,6%. A Catalunya, els creixements semestrals 

s’havien mostrat molt més estables, moderant-se a les 

acaballes del 2019 i situant-se ara en el -2,7%, la major caiguda 

dels set últims anys 
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Serveis personals 

L’Hostaleria ha estat menys afectada per l’aturada de 

l’activitat econòmica que al conjunt de Catalunya 

A nivell català, el tancament de l’activitat, la caiguda del consum 

i el seguit de mesures de prevenció que s’han anat posant en 

marxa han perjudicat greument al sector de l’Hostaleria, que ha 

estat l’activitat més afectada de l’economia catalana amb una 

pèrdua del 15,8% dels llocs de treball al sector. Aquesta variació 

ha fet que el sector passes de compta amb 299.796 llocs de 

treball, el màxim assolit durant el 2019, a comptar ara amb 

241.276, 58.520 llocs de treball menys en un any. Tot i que 

també es troba entre les activitats més afectades, a Sabadell i 

al CRiRC l’hostaleria ha caigut menys del que ho ha fet al 

conjunt de Catalunya. A Sabadell la caiguda de l’ocupació al 

sector ha estat del 9,8%, davant del retrocés del 8,4% del 

conjunt del CRiRC. 

Els Altres serveis personals retrocedeixen un 9,3% a 

Sabadell 

L’elevat grau d’interacció de les activitats vinculades a la 

reparació i als serveis personals i a les llars ha fet que patís molt 

significativament les mesures de confinament i de distanciament 

social. El sector ha experimentat un pitjor comportament a 

Sabadell, on té un pes superior respecte al conjunt de l’ocupació 

al municipi i on ha perdut el 9,3% dels llocs de treball que 

generava fa un any. A l’àmbit CRiRC, la caiguda ha estat de 

menor magnitud, reduint l’ocupació un 6,2%, sensiblement 

superior a la variació al conjunt de Catalunya (–6,0%). En total, 

Sabadell perd 243 llocs de treball situant l’ocupació al sector en 

els 2.310 llocs de treball. 

Les mesures de distanciament social han perjudicat 

greument a les Activitats artístiques, recreatives i 

d’entreteniment 

Les Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment van 

créixer un 40,4% al CRiRC entre el 2013 i el 2019, un 35,2% a 

Sabadell i un 33,4% a Catalunya. Ara, però, les mesures de 

prevenció de la covid-19 han fet que, juntament amb l’hostaleria, 

fos un dels sectors més damnificats. La caiguda del turisme, la 

prohibició de concentracions amb més d’un determinat nombre 

de persones i les limitacions d’aforament a locals i espectacles 

han perjudicat greument al sector, que ha vist com les seves 

dades d’ocupació queien un 11,7% al CRiRC, un 14,2% a 

Sabadell i un 9,4% al conjunt de Catalunya. Aquests grans 

retrocessos es donen després de que les activitats artístiques i 

recreatives ja moderessin els elevats ritmes de creixement de 

l’etapa expansiva a finals del 2019, donant pas a pèrdues 

d’ocupació del sector a Sabadell. Així doncs, el primer semestre 

deixa una disminució de 193 llocs de treball al sector a Sabadell, 

de 464 a l’àmbit CRiRC i de 9.277 A Catalunya. 
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Evolució estructural per sectors 

El CRiRC s’allunya de la plena recuperació de l’ocupació 

Com és evident, l’aturada de l’activitat econòmica i la 

consegüent destrucció d’ocupació han allunyat a l’àmbit CRiRC 

de la plena recuperació. L’àmbit, que a finals del 2019 es 

trobava a només 2,9 punts de la recuperació dels nivells 

d’ocupació del 2008, s’ha allunyat d’aquest llindar situant-se ara 

en el 92,5% del nivell d’ocupació pre-crisi. Entre els grans 

sectors, només l’Agricultura ha seguit creixent durant la primera 

meitat de l’any. La resta de sectors ha caigut en major o menor 

mesura. És el cas dels Serveis, que tot i mantenir-se per sobre 

del volum d’ocupació de l’any de referència (2008), han passat 

dels 113,5 punts als 106,6 actuals. De manera més moderada, 

la Indústria també ha caigut passant del 80,0% del primer 

semestre del 2019, al 76,1% actual, la xifra més baixa dels tres 

últims anys. Finalment, la Construcció, que s’havia estat 

acostant al llindar del 60,0%, també s’allunya d’aquest caient 

fins als 56,2 punts. La plena recuperació dels Serveis s’explica 

pel remarcable increment dels llocs de treball als serveis socials, 

els quals, tot i haver-se vist afectats per la pandèmia, encara 

compten amb un 45,3% més d’ocupació que abans de la Gran 

Recessió del 2008. Només els serveis de distribució i els serveis 

personals han caigut per sota dels 100 punts, el que significa 

que es tornen a situar per sota dels nivells d’ocupació del 2008. 

En concret, els serveis de distribució passen dels 101,5 als 97,0 

punts en un any, mentre que els serveis personals passen dels 

106,2 als 97,1 punts.  

S’accelera la pèrdua d’ocupació a la Indústria del metall 

Només amb l’excepció dels materials de transport, que s’ha 

mantingut estable en els 69,1 punts, la resta d’activitats de la 

Indústria del metall han perdut ocupació durant la crisi de la 

covid-19. L’activitat que ha caigut amb més força ha estat la 

fabricació de productes informàtics, que ha perdut 10,7 punts 

situant-se ara un 26,2% per sota del volum d’ocupació del 2008. 

El segueix la maquinària i l’equipament mecànic que ha perdut 

4,7 (84,6 sobre 100) i la metal·lúrgia, que ha perdut 3,8 punts 

(63,3 sobre 100). 

Només el Reciclatge, dist. energia i aigua i les Altres 

manufactureres i extractives es mantenen per sobre dels 

nivells d’ocupació del 2008 

En termes generals, l’ocupació al sector industrial va tendir a 

créixer entre el 2014 i el 2017, es va estancar durant el 2018 i 

va a disminuir durant el 2019. L’actual context ha accelerat 

aquesta darrera fase amb una destrucció d’ocupació que ha fet 

que sectors com les altres manufactures i les extractives, el 

paper i les arts gràfiques i el reciclatge i la distribució d’energia 

i aigua retrocedissin entre 7,3 i 13,4 punts els seus nivells 

d’ocupació. Altres activitats com l’extracció de minerals no 

metàl·lics o la indústria química s’han mostrat més estables, 

caient només 0,3 i 0,6 punts respectivament.  
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Els Serveis a la producció es mantenen lleugerament per 

sobre de l’ocupació del 2008 

Les activitats administratives i de serveis auxiliars i les activitats 

d’informació i comunicacions han estat les més perjudicades per 

l’aturada de l’activitat econòmica. En el primer cas, les activitats 

administratives, que representen el 4,8% de l’ocupació a l’àmbit, 

han passat del 90,2% al 81,4% de l’ocupació del 2008, una 

variació de -9,8 punts que frena la dinàmica de recuperació dels 

darrers anys. El segon cas és el de la informació i les 

comunicacions, un sector que ha perdut 18,6 punts passant dels 

144,1 als 125,5. Tot i que la resta de sectors també s’han 

allunyat de la plena recuperació, la caigudes han estat molt més 

moderades. Així, les activitats professionals, científiques i 

tècniques, les activitats financeres i d'assegurances i les 

activitats immobiliàries han perdut 2,4, 1,7 i 0,4 punts 

respectivament. 

El comerç al detall arrossega a la baixa als Serveis de 

distribució  

Els serveis de distribució es tornen a situar per sota de 

l’ocupació del 2008. El sector del comerç al detall ha estat el que 

s’ha vist més afectat, perdent 7,2 punts i situant-se ara amb un 

108,5% de l’ocupació pre-crisi. En el curt i mig termini el comerç 

al detall haurà de fer front a un context especialment advers, 

atès que el context actual ha comportat una pèrdua de 2.078 

llocs de treball i l’ha situat com un dels sectors més afectats per 

la nova realitat que imposa la covid-19. El comerç a l’engròs i 

l’emmagatzematge han caigut 1,6 i 3,5 punts respectivament. 

Els Serveis personals perden 1.567 llocs de treball 

respecte al 2019 

L’elevat grau d’exposició dels serveis personals ha fet que fos 

un dels sectors més afectats per les mesures de distanciament 

social, sumant una pèrdua de 1.567 llocs de treball. Les 

caigudes més significatives han estat les de l’hostaleria, que ha 

perdut 7,8 punts i ha tornat al nivell d’ocupació del 2008 i les 

activitats artístiques i recreatives, que ha perdut 19,3 punts, 

allunyant-se del màxim assolit durant el 2019. Després de 

situar-se a 6,9 punts de la plena recuperació, els altres serveis 

personals han retrocedit fins al 84,6%.  

El creixement de la sanitat ha fet que els Serveis Socials 

s’hagin vist menys afectats per la crisi 

El reforç dels serveis sanitaris al que ha obligat la pandèmia ha 

permès contrarestar parcialment les pèrdues d’ocupació a 

l’educació i les administracions públiques, fent que els serveis 

socials fossin un dels sectors menys afectats en l’escenari 

provocat per la covid-19. Davant l’increment del 2,4% dels llocs 

de treball a la sanitat, l’educació ha perdut un 3,1% i les AAPP 

un 0,7% de l’ocupació. En qualsevol cas, totes les activitats que 

conformen els serveis socials estan per sobre dels nivells 

d’ocupació del 2008. 
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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 les empreses 

localitzades a 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 segon 

trimestre de 2020 i les expectatives per al tercer trimestre de 

2020, amb l’Indicador de Confiança Empresarial corresponent 

al tercer trimestre de 2020. Les enquestes es van realitzar entre 

el 18 de juny i el 5 de juliol de 2020. 

La recollida de respostes s’ha iniciat quan començava el 

període de desconfinament progressiu després de les mesures 

de l’estat d’alarma de la pandèmia de la Covid19. Per tant, de 

la mateixa manera que en l’enquesta anterior es començava a 

recollir els primers efectes de la situació d’estat d’alarma i 

aturada d’activitats, en aquesta enquesta es registren els 

impactes de l’aturada total o parcial de moltes empreses i 

l’opinió dels empresaris, tant pel que fa a la valoració del segon 

trimestre com de les expectatives per al tercer. 

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

augmentat fins a un total de 300 respostes amb un marge 

d’error del 5,3% (màxim error possible calculat a partir d’un 

mostreig aleatori simple). 

L’àmbit de l’enquesta i l’anàlisi d’aquest Informe és el de 

Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes, el que inclou 14 

municipis (els de la demarcació de Sabadell més els de Caldes 

de Montbui i La Llagosta). 

Els resultats provenen directament de l’explotació de 

l’estadística oficial de l’Idescat sobre el Clima Empresarial de 

Catalunya.  
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Valoracions del 2n trimestre de 2020 i expectatives per al 3r trimestre de 2020 

Secretaria tècnica del CIESC 

Confiança  

Índex de Confiança Empresarial (ICEH) 

Els resultats obtinguts en aquesta 12ª Enquesta pel que fa 

a l’Índex de Confiança Empresarial per al tercer 

trimestre de 2020 ens indiquen que després de la forta 

caiguda de l’enquesta anterior (-31,7%) ara es recupera 

lleugerament amb un 2,5% de variació trimestral. 

Respecte del mateix trimestre de l’any anterior la 

davallada segueix essent superior al 30%: -32,4%  

L’Índex actual puja dels 89,3 punts als 91,5. En el conjunt 

de Catalunya és de 94,9 punts. 

A Catalunya la variació trimestral és d’un 1,1% i a Espanya 

no ha augmentat (0,0%). Les variacions interanuals són del 

-31,4% a Catalunya i del -29,3% a Espanya.  

Per a l’àmbit de la Cambra de Comerç de Barcelona l’índex 

és 91,0 (variació trimestral del -0,4%) i per al conjunt de les 

Cambres de Manresa, Sabadell i Terrassa és el 92,2 

(millora trimestral de l’1,6%). 

 

Índex de confiança empresarial. II/2019 i III/2020 (1) 

(índex 1 trim 2013 = 100) 

 
 

  Índex Variació 

trimestral (%) 

Variació 

interanual 

(%) 

CRiRC (1) 91,5 2,5 -32,4 

Catalunya 94,9 1,1 -31,4 

Espanya 95,5 0,0 -29,3 

 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 la marxa del negoci durant el 

segon trimestre de 2020 reflecteix la situació excepcional 

amb l’aturada total o parcial de les activitats que han patit 

les empreses: les respostes de disminució de la marxa del 

negoci pugen al 73,9% del total i el saldo es situa en -67,1 

punts.  

Per tant, respecte de l’enquesta anterior, les respostes 

pessimistes han augmentat en 25,1 punts, i el saldo 

negatiu en 30,4. 

Per sectors destaquem el saldo negatiu del grup de resta de 

serveis -74,9 punts (les respostes a la baixa arriben al 

77,9%), seguit de la indústria/construcció (-65,3 de saldo i 

el 73,8% de respostes negatives) i del comerç (-60,3 punts 

de saldo i un 68,2% de respostes a la baixa). 

Les expectatives empresarials per al tercer trimestre de 

2020 presenten una millora important dels saldos en 

comparació amb la perspectiva tan negativa recollida en 

l’enquesta anterior que coincidia amb l’inici dels efectes 

socioeconòmics de la pandèmia. El saldo negatiu es redueix 

i passa de -83,7 a -49,9 punts.  

Les respostes amb expectatives negatives per al tercer 

trimestre baixen del 84,6% al 57,2% i les que confien en 

l’estabilitat pugen fins al 35,5%. 

En línia amb aquest comportament, els diferents sectors 

econòmics mostren una reducció important de les 

previsions a la baixa i es desplaça l’opinió cap a l’estabilitat. 

Per tant, els saldos negatius són molt menors als de les 

previsions d’inici de les mesures d’estat d’alarma per la 

pandèmia : el comerç redueix el saldo negatiu 41,8 punts, 

la resta serveis 33,1 punts i la indústria/construcció en 31,0. 

Per al conjunt de Catalunya, l’enquesta oficial de l’Idescat 

dóna un saldo de valoració de la marxa del negoci durant el 

segon trimestre d’ enguany de -62,9 punts ( -34,3 en el 

primer trimestre); el de les expectatives per al tercer 

trimestre de 2020 redueix el saldo negatiu que passa de -

75,3 punts a -46,1 ( per sectors: construcció, -42,2; resta de 

serveis, -45,2; comerç, -39,5; indústria, -45,8). 

 

 

 

 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Unitats: variació en punts percentuals dels %  

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. 

Valoracions de la marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives. 

Per sector d’activitat. II/2020 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

Valoracions de la marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives. 

Demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell. Per sector 

d’activitat. II/2020(1) 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la 

baixa 

(%) 

Saldo 

(1) 

Total     

Trim. actual 6,7 19,4 73,9 -67,1 

Expectatives proper trim. 7,3 35,5 57,2 -49,9 

Indústria – Construcció      

Trim. actual 8,5 17,8 73,8 -65,3 

Expectatives proper trim. 7,1 31,8 61,1 -54,0 

Comerç      

Trim. actual 8,0 23,8 68,2 -60,3 

Expectatives proper trim. 11,9 35,7 52,4 -40,5 

Resta de serveis      

Trim. actual 3,0 19,1 77,9 -74,9 

Expectatives proper trim. 4,3 41,7 53,9 -49,6 

(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 1r i 2n trimestre 

2020. 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 -5,3 -19,7 25,1 -30,4 

Expectatives proper trim. 6,4 21,0 -27,4 33,8 

Indústria – Construcció         

Trim. actual -3,9 -31,4 35,3 -39,2 

Expectatives proper trim. 6,0 19,0 -25,0 31,0 

Comerç         

Trim. actual -5,7 -9,5 15,2 -20,9 

Expectatives proper trim. 11,9 18,0 -29,9 41,8 

Resta de serveis         

Trim. actual -7,6 -7,6 15,3 -22,9 

Expectatives proper trim. 3,3 26,4 -29,7 33,1 

-67,1 -65,3
-60,3

-74,9

-49,9
-54,0

-40,5

-49,6

-80,0
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tr
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3r tr 2020
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Indicadors de la situació 

Els indicadors d’evolució del segon trimestre de 2020 

reflecteixen l’impacte del període d’estat d’alarma per les 

mesures sanitàries per frenar la pandèmia de la Covid19. 

En conseqüència, l’evolució del nombre d’ ocupats en el 

conjunt de sectors registra un saldo negatiu que passa 

dels -17,7 a -32,5 punts i el percentatge de respostes 

negatives augmenta en 9,2 punts. Cal destacar, tanmateix, 

que les respostes de manteniment de llocs de treball es 

mantenen per sobre del 60% : 61,1%. 

A la indústria i construcció el saldo negatiu d’evolució de 

l’ocupació és menor al del conjunt (-26,8), i el percentatge 

de respostes negatives també és inferior al del total de 

sectors: 29%, tot i que ha augmentat en 11,7 punts respecte 

de l’enquesta anterior. Els percentatges més elevats de 

respostes negatives es registren al comerç (38,2%) i a la 

resta de serveis (45,3%). 

Pel que fa al nivell dels preus de compra a proveïdors, 

les respostes es concentren en la valoració d’estabilitat 

(75,1%) i els saldos són negatius el que apunta a una 

evolució dels preus a la baixa. 

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució 

respecte al trimestre anterior. Per sector d’activitat. II/2020 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la 

baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d'ocupats 3,2 61,1 35,7 -32,5 

Nivell de preus 3,7 75,1 21,2 -17,4 

Indústria–Construcció      

Nombre d'ocupats 2,2 68,8 29,0 -26,8 

Nivell de preus 1,9 79,1 19,0 -17,2 

Comerç      

Nombre d'ocupats 6,6 55,1 38,2 -31,6 

Nivell de preus 7,1 74,2 18,7 -11,7 

Resta de serveis      

Nombre d'ocupats 2,5 52,2 45,3 -42,7 

Nivell de preus 4,5 69,1 26,4 -21,9 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució 

respecte al trimestre anterior. Per sector d’activitat. Variació entre 

el 1r i 2n trimestre 2020 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

Total 
   

  

Nombre d'ocupats -5,7 -3,5 9,2 -14,9 

Nivell de preus -9,4 0,4 9,0 -18,4 

Indústria–Construcció         

Nombre d'ocupats -7,7 -4,0 11,7 -19,4 

Nivell de preus -10,9 1,5 9,4 -20,3 

Comerç         

Nombre d'ocupats 0,6 -8,9 8,4 -7,8 

Nivell de preus -10,8 0,1 10,7 -21,5 

Resta de serveis         

Nombre d'ocupats -6,5 0,4 6,0 -12,5 

Nivell de preus -6,4 -1,3 7,7 -14,1 
 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre 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. 
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Indicadors de les perspectives 

Les perspectives de l’ocupació per al tercer trimestre de 

2020 presenten una millora dels saldos degut a la reducció 

de respostes negatives que es desplacen cap a opinions 

d’estabilitat. Aquesta perspectiva de frenada de la caiguda 

de l’economia fa que el saldo del conjunt de sectors 

augmenti en 37,8 punts i es situa en -15,4. Les respostes 

que preveuen reducció de plantilles disminueixen 31,6 

punts i ara són el 22,5% i les que esperen estabilitat pugen 

fins a un 70,4%. 

Els resultats sectorials reflecteixen aquesta millora dels 

saldos degut a la reducció de respostes negatives: a la 

indústria/construcció el percentatge d’opinions que 

preveuen reduir llocs de treball és el 19,2% (descens de -

42,3 punts), al comerç és un 19,3% (-16,8), i a la resta de 

serveis és un 30,4% (-22,7).  

Les expectatives d’evolució dels nivells de preus de 

compres a proveïdors mantenen la tendència a la baixa que 

s’ha registrat en la valoració del segon trimestre. Tot i això, 

un 75,5% d’opinions es concentren en la previsió 

d’estabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives 

per al proper trimestre. Per sector d'activitat. II/2020 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d'ocupats 7,1 70,4 22,5 -15,4 

Nivell de preus 4,0 75,5 20,5 -16,5 

Indústria–Construcció      

Nombre d’ocupats 4,9 75,9 19,2 -14,3 

Nivell de preus 4,0 77,3 18,8 -14,8 

Comerç      

Nombre d'ocupats 6,2 74,6 19,3 -13,1 

Nivell de preus 7,1 75,7 17,2 -10,2 

Resta de serveis      

Nombre d'ocupats 11,4 58,3 30,4 -19,0 

Nivell de preus 1,8 72,5 25,6 -23,8 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre 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. 

 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives 

per al proper trimestre. Per sector d'activitat. Variació entre el 1r i 

2n trimestre 2020. 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d'ocupats 6,2 25,4 -31,6 37,8 

Nivell de preus 2,1 6,4 -8,5 10,7 

Indústria–Construcció        

Nombre d'ocupats 4,9 37,4 -42,3 47,3 

Nivell de preus 1,1 5,6 -6,7 7,8 

Comerç        

Nombre d'ocupats 1,4 15,4 -16,8 18,2 

Nivell de preus 4,9 -1,9 -3,0 7,9 

Resta de serveis        

Nombre d'ocupats 11,4 11,3 -22,7 34,1 

Nivell de preus 1,8 12,5 -14,3 16,1 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre 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. 
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Evolució i expectatives de les exportacions 

La facturació a l’estranger durant el 2n trimestre de 2020 

presenta per al total de sectors un empitjorament del saldo 

negatiu que passa de -25,8 a -64,9 punts. Això és 

conseqüència de l’augment de respostes negatives que 

pugen del 37,1% al 70,2% (previsió que ja recollíem en 

l’enquesta anterior).  

Al grup de la indústria/construcció les respostes 

negatives són un 74,2% (augmenten en 33,7 punts) i el 

64,1% de les empreses han facturat a l’estranger durant el 

segon trimestre. 

Les expectatives de l’exportació per al tercer trimestre 

de 2020 preveuen una clara millora dels saldos : en el total 

de sectors el saldo negatiu es redueix en 54,1 punts i queda 

en -21,4. Això és perquè les respostes negatives baixen del 

75,6% al 40%. Les respostes que esperen estabilitat 

augmenten en 16,9 punts fins al 41,4%, i les optimistes 

passen del 0% al 18,6%. 

En el cas de la indústria/construcció el saldo 

d’expectatives és -19,6 punts, amb un 43,6% de respostes 

a la baixa (37,8 punts per sota del percentatge de l’enquesta 

anterior). Les respostes a l’alça passen del 0% al 24%.  

El comerç presenta un saldo d’expectatives exportadores 

de -21 punts, i a la resta de serveis és de -43 punts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives. II/2020. 

 Empreses exportadores (1) No 

exporta 

(%) 
  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

5,2 24,6 70,2 -64,9 59,8 

Expectatives per al  

proper trimestre 

18,6 41,4 40,0 -21,4 59,3 

Indústria–Construcció       

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

6,1 19,6 74,2 -68,1 38,6 

Expectatives per al  

proper trimestre 

24,0 32,5 43,6 -19,6 38,6 

Comerç       

Evolució respecte al  

Trimestre anterior 

0,0 39,7 60,3 -60,3 66,7 

Expectatives per al  

proper trimestre 

3,3 72,3 24,3 -21,0 64,0 

Resta de serveis       

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

8,1 41,9 50,0 -41,9 90,5 

Expectatives per al  

proper trimestre 

0,0 57,0 43,0 -43,0 90,6 

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 

1r i 2n trimestre 2020. 

 Empreses exportadores (1) No 

exporta 

(%) 
  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

-6,1 -26,9 33,0 -39,1 1,3 

Expectatives per al  

proper trimestre 

18,6   16,9 -35,5 54,1 1,4 

Indústria–Construcció      

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

-6,2 -27,5 33,7 -39,9 4,9 

Expectatives per al  

proper trimestre 

24,0   13,8  -37,8 61,8 4,9 

Comerç      

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

-8,1 -29,8 37,9 -45,9 7,3 

Expectatives per al  

proper trimestre 

3,3 28,5 -31,9 35,2 8,1 

Resta de serveis      

Evolució respecte al  

trimestre anterior 

8,1 -21,4 13,3 -5,2 -6,8 

Expectatives per al  

proper trimestre 

0,0    -6,3 6,3 -6,3 -6,7 

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 

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, 

Caldes de Montbui i La Llagosta. 
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Grau d’utilització de la capacitat productiva 

L’evolució del grau d’utilització de la capacitat productiva 

industrial del segon trimestre de 2020 confirma la baixada 

del trimestre anterior amb un 55,2%, 13 punts per sota de 

l’anterior percentatge.  

En canvi, l’expectativa per al tercer trimestre ja apunta una 

recuperació del percentatge d’utilització de la capacitat 

productiva: augmenta en 8,7 punts i es situa en el 64%. 

En el conjunt de Catalunya el percentatge corresponent al 

grau d’utilització de la capacitat productiva durant el segon 

trimestre de 2020 és el 58,2% (baixa -14,4 punts), i 

l’expectativa per al tercer trimestre és el 67,1% (millora de 7 

punts respecte de l’enquesta anterior).  

 

Pregunta específica sobre els ajuts en motiu de la COVID19 

Degut a la situació socioeconòmica i empresarial tan 

excepcional generada per les mesures per frenar l’expansió 

de la pandèmia de la Covid19, en aquesta enquesta s’ha 

inclòs una pregunta demanant a les empreses si havien 

sol·licitat algun tipus d’ajut econòmic o financer. 

Els resultats obtinguts per a l’àmbit de Sabadell i els 

municipis de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes 

indiquen que el 49,7% de les empreses han sol·licitat algun 

tipus d’ajut durant el segon trimestre de 2020. A partir de la 

represa progressiva de les activitats aquest percentatge 

baixa al 34,2%. El detall per sectors és el següent: 

 

Grau d'utilització de la capacitat productiva.  

Trimestre actual i expectatives. II/2020. 

  Indústria (%) (1) 

Trimestre actual 55,2 

Expectatives per al proper trimestre 64,0 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Unitats: Mitjana. 

 

 

Grau d'utilització de la capacitat productiva. 

Variació en punts percentuals entre 1r i 2n trimestre 2020. 

  Indústria (%) (1) 

Trimestre actual -13,0 

Expectatives per al proper trimestre 8,7 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Unitats: variació punts percentuals. 

(1) No es consideren els establiments del sector de la construcció. 

 

 

 

Sol·licitud d'alguna mesura d'ajut econòmic o financer. Moratòria 

fiscal, crèdit ICO, o algun altre tipus d'ajut. Any 2020. 

Font: Enquesta Idescat 

 

  Indústria - 

Construcció Comerç 

Resta de 

serveis Total 

Durant el trimestre 51,0 50,5 47,1 49,7 

A partir de la 

represa 

28,5 38,4 40,6 34,2 
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Estructura productiva: Llocs de treball per subsectors a últim dia del mes de juny 

  



 

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

Núm. 8. 1r. semestre 2020 28 

 

Taules de dades 

 

Llocs de treball localitzats
1

Comptes de cotització

2019 2020 r r % r r % r r %

Sector Subsector 2n trim 3r trim 4t trim 1r trim 2n trim 2n trim (% )

2n trim- 1r 

trim

2n trim- 1r 

trim

2n trim-    

2n trim

2n trim-    

2n trim 2n trim19 2n trim20

2n trim-    

2n trim

2n trim-    

2n trim

Agricultura, ramaderia i silvicultura 377 369 370 382 382 0,2 0 0,0 5 1,3 44 42 -2 -4,5

Construcció 14.502 14.100 13.973 13.177 13.896 6,6 719 5,5 -606 -4,2 1.707 1.611 -96 -5,6

Indústria 50.703 49.515 49.127 48.639 48.268 22,8 -371 -0,8 -2.435 -4,8 2.847 2.438 -409 -14,4

Química, farma., plàstic i refí petroli 9.059 9.022 8.947 9.052 8.997 4,2 -55 -0,6 -62 -0,7 339 272 -67 -19,8

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 9.004 8.826 8.730 8.608 8.488 4,0 -120 -1,4 -516 -5,7 749 652 -97 -13,0

Maquinària i equipament mecànic 6.319 6.302 6.211 6.054 5.988 2,8 -66 -1,1 -331 -5,2 464 403 -61 -13,1

Tèxtil, confecció i cuir 4.981 4.830 4.843 4.781 4.784 2,3 3 0,1 -197 -4,0 263 236 -27 -10,3

Alimentació i begudes 4.912 4.692 4.625 4.673 4.707 2,2 34 0,7 -205 -4,2 212 187 -25 -11,8

Paper i arts gràfiques 4.154 3.792 3.754 3.744 3.725 1,8 -19 -0,5 -429 -10,3 255 210 -45 -17,6

Materials de transport 3.735 3.738 3.710 3.746 3.733 1,8 -13 -0,3 -2 -0,1 65 54 -11 -16,9

Produc. informàtics, electr, i òptics 2.640 2.599 2.572 2.375 2.307 1,1 -68 -2,9 -333 -12,6 97 76 -21 -21,6

Fusta, moble i suro 2.045 1.974 1.960 1.920 1.894 0,9 -26 -1,4 -151 -7,4 202 177 -25 -12,4

Altres manufactureres i extractives 1.464 1.441 1.429 1.410 1.394 0,7 -16 -1,1 -70 -4,8 70 55 -15 -21,4

Reciclatge, dist. energia i aigua 1.268 1.197 1.225 1.157 1.135 0,5 -22 -1,9 -133 -10,5 52 49 -3 -5,8

Minerals no metàl·lics 1.122 1.102 1.121 1.119 1.116 0,5 -3 -0,3 -6 -0,5 79 67 -12 -15,2

Serveis a la produccció 35.382 35.010 34.658 33.528 33.416 15,8 -112 -0,3 -1.966 -5,6 2.588 2.300 -288 -11,1

Act. professionals, científiques i tècniques 12.527 12.421 12.650 12.353 12.295 5,8 -58 -0,5 -232 -1,9 1.064 917 -147 -13,8

Act. administratives i serveis auxiliars 11.065 10.825 10.256 9.594 9.983 4,7 389 4,1 -1.082 -9,8 602 567 -35 -5,8

Act. financeres i d'assegurances 6.306 6.280 6.250 6.252 6.186 2,9 -66 -1,1 -120 -1,9 164 144 -20 -12,2

Informació i comunicacions 4.097 4.117 4.121 3.951 3.569 1,7 -382 -9,7 -528 -12,9 251 205 -46 -18,3

Act. immobiliàries 1.387 1.367 1.381 1.378 1.383 0,7 5 0,4 -4 -0,3 507 467 -40 -7,9

Serveis de distribució 64.467 63.680 64.879 61.314 61.580 29,0 266 0,4 -2.887 -4,5 5.066 4.586 -480 -9,5

Comerç al detall 33.348 32.728 33.817 30.799 31.270 14,7 471 1,5 -2.078 -6,2 2.582 2.345 -237 -9,2

Comerç a l'engròs i intermediaris 18.597 18.376 18.561 18.416 18.247 8,6 -169 -0,9 -350 -1,9 1.547 1.388 -159 -10,3

Transport i emmagatzematge 12.522 12.576 12.501 12.099 12.063 5,7 -36 -0,3 -459 -3,7 937 853 -84 -9,0

Serveis personals 21.289 22.199 22.616 20.722 19.517 9,2 -1.205 -5,8 -1.772 -8,3 2.338 2.125 -213 -9,1

Hostaleria 9.262 10.594 10.581 9.611 8.591 4,0 -1.020 -10,6 -671 -7,2 1.340 1.215 -125 -9,3

Altres serveis: reparació, serv.personals i a les llars 8.690 8.621 8.769 8.259 8.053 3,8 -206 -2,5 -637 -7,3 695 645 -50 -7,2

Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.337 2.984 3.266 2.852 2.873 1,4 21 0,7 -464 -13,9 303 265 -38 -12,5

Serveis socials 35.524 35.040 37.141 37.323 35.071 16,5 -2.252 -6,0 -453 -1,3 1.202 1.126 -76 -6,3

Educació 11.792 12.309 12.998 12.951 11.354 5,4 -1.597 -12,3 -438 -3,7 454 416 -38 -8,4

AAPP, defensa, seg.social i act.associatives 11.986 11.180 12.128 12.349 11.899 5,6 -450 -3,6 -87 -0,7 279 274 -5 -1,8

Act. sanitàries i de serveis socials 11.746 11.551 12.015 12.023 11.818 5,6 -205 -1,7 72 0,6 469 436 -33 -7,0

Serveis 156.662 155.929 159.294 152.887 149.584 70,5 -3.303 -2,2 -7.078 -4,5 11.194 10.137 -1.057 -9,4

Total 222.244 219.913 222.764 215.085 212.130 100,0 -2.955 -1,4 -10.114 -4,6 15.792 14.228 -1.564 -9,9

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 localitzats1 Comptes de cotització

2.019 2.020 r r % r r % r r % r r %

Sector Subsector 2n trim 3r trim 4t trim 1r trim 2n trim 2n trim (%) 2n trim- 1r trim 2n trim- 1r trim

2n trim-    2n 

trim

2n trim-    2n 

trim 2n trim19 1r trim20 2n trim20 2n trim- 1r trim 2n trim- 1r trim 2n trim-    2n trim 2n trim-    2n trim

Agricultura, ramaderia i silvicultura 92 90 88 90 97 0,0 7 7,8 5 5,4 7 7 7 0 0,0 0 0,0

Construcció 4.767 4.654 4.616 4.368 4.599 2,2 231 5,3 -168 -3,5 661 585 611 26 4,4 -50 -7,6

Indústria 7.526 7.284 7.310 7.104 7.112 3,4 8 0,1 -414 -5,5 635 558 552 -6 -1,1 -83 -13,1

Metal·lúrgia i productes metàl·lics1.555 1.516 1.510 1.459 1.475 0,7 16 1,1 -80 -5,1 135 122 120 -2 -1,6 -15 -11,1

Tèxtil, confecció i cuir 1.391 1.324 1.329 1.369 1.425 0,7 56 4,1 34 2,4 133 117 123 6 5,1 -10 -7,5

Maquinària i equipament mecànic1.035 1.009 985 914 916 0,4 2 0,2 -119 -11,5 110 98 94 -4 -4,1 -16 -14,5

Alimentació i begudes 1.062 982 987 906 909 0,4 3 0,3 -153 -14,4 61 53 52 -1 -1,9 -9 -14,8

Química, farma., plàstic i refí petroli619 621 631 657 643 0,3 -14 -2,1 24 3,9 33 27 26 -1 -3,7 -7 -21,2

Reciclatge, dist. energia i aigua 631 624 654 610 577 0,3 -33 -5,4 -54 -8,6 11 8 7 -1 -12,5 -4 -36,4

Paper i arts gràfiques 467 457 455 445 433 0,2 -12 -2,7 -34 -7,3 62 51 49 -2 -3,9 -13 -21,0

Fusta, moble i suro 313 297 301 291 286 0,1 -5 -1,7 -27 -8,6 46 44 42 -2 -4,5 -4 -8,7

Altres manufactureres i extractives229 228 233 220 215 0,1 -5 -2,3 -14 -6,1 13 9 10 1 11,1 -3 -23,1

Minerals no metàl·lics 98 100 102 104 105 0,0 1 1,0 7 7,1 12 11 11 0 0,0 -1 -8,3

Produc. informàtics, electr, i òptics 99 99 96 98 97 0,0 -1 -1,0 -2 -2,0 11 11 11 0 0,0 0 0,0

Materials de transport 27 27 27 31 31 0,0 0 0,0 4 14,8 8 7 7 0 0,0 -1 -12,5

Serveis a la produccció 17.936 17.605 17.432 16.721 16.872 8,0 151 0,9 -1.064 -5,9 1.108 1.008 988 -20 -2,0 -120 -10,8

Act. financeres i d'assegurances5.761 5.736 5.704 5.692 5.654 2,7 -38 -0,7 -107 -1,9 79 68 66 -2 -2,9 -13 -16,5

Act. administratives i serveis auxiliars6.105 5.881 5.581 5.115 5.434 2,6 319 6,2 -671 -11,0 221 214 210 -4 -1,9 -11 -5,0

Act. professionals, científiques i tècniques3.294 3.243 3.337 3.212 3.259 1,5 47 1,5 -35 -1,1 456 403 396 -7 -1,7 -60 -13,2

Informació i comunicacions 2.072 2.065 2.121 2.011 1.843 0,9 -168 -8,4 -229 -11,1 118 107 102 -5 -4,7 -16 -13,6

Act. immobiliàries 704 680 689 691 682 0,3 -9 -1,3 -22 -3,1 234 216 214 -2 -0,9 -20 -8,5

Serveis de distribució 16.961 16.499 16.589 14.848 14.856 7,0 8 0,1 -2.105 -12,4 1.722 1.581 1.565 -16 -1,0 -157 -9,1

Comerç al detall 11.084 10.657 10.716 9.094 9.236 4,4 142 1,6 -1.848 -16,7 1.089 993 989 -4 -0,4 -100 -9,2

Comerç a l'engròs i intermediaris3.247 3.203 3.233 3.242 3.118 1,5 -124 -3,8 -129 -4,0 394 365 358 -7 -1,9 -36 -9,1

Transport i emmagatzematge 2.630 2.639 2.640 2.512 2.502 1,2 -10 -0,4 -128 -4,9 239 223 218 -5 -2,2 -21 -8,8

Serveis personals 8.904 9.026 9.368 8.154 8.251 3,9 97 1,2 -653 -7,3 933 811 864 53 6,5 -69 -7,4

Hostaleria 3.457 3.747 3.834 3.132 3.313 1,6 181 5,8 -144 -4,2 512 434 475 41 9,4 -37 -7,2

Altres serveis: reparació, serv.personals i a les llars4.041 3.995 4.123 3.790 3.725 1,8 -65 -1,7 -316 -7,8 310 275 286 11 4,0 -24 -7,7

Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment1.406 1.284 1.411 1.232 1.213 0,6 -19 -1,5 -193 -13,7 111 102 103 1 1,0 -8 -7,2

Serveis socials 18.113 17.420 18.851 18.954 18.128 8,5 -826 -4,4 15 0,1 517 498 483 -15 -3,0 -34 -6,6

AAPP, defensa, seg.social i act.associatives7.899 7.243 8.073 8.261 8.033 3,8 -228 -2,8 134 1,7 82 80 77 -3 -3,8 -5 -6,1

Act. sanitàries i de serveis socials7.091 6.894 7.252 7.252 7.159 3,4 -93 -1,3 68 1,0 239 226 227 1 0,4 -12 -5,0

Educació 3.123 3.283 3.526 3.441 2.936 1,4 -505 -14,7 -187 -6,0 196 192 179 -13 -6,8 -17 -8,7

Serveis 61.914 60.550 62.240 58.677 58.107 27,4 -570 -1,0 -3.807 -6,1 4.280 3.898 3.900 2 0,1 -380 -8,9

Total 74.299 72.578 74.254 70.239 69.915 33,0 -324 -0,5 -4.384 -5,9 5.583 5.048 5.070 22 0,4 -513 -9,2

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: 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

1.030 18.988 5.814 7.768 25.277 3.341 20.924 13.602 7.206 7.612 68.455 10.704 14.426 4.077 209.224

Centres de treball 99 1.259 570 717 1.392 319 1.192 536 446 807 5.070 682 807 332 14.228

Llocs de treball assalariat
2

636 17.021 4.376 5.784 21.368 2.683 18.834 12.225 6.685 5.550 55.548 8.803 12.755 3.393 175.661

Llocs de treball autònom 394 1.967 1.438 1.984 3.909 658 2.090 1.377 521 2.062 12.907 1.901 1.671 684 33.563

Atur Atur registrat 1.347 2.052 974 1.239 3.166 1.054 2.699 771 534 3.020 14.998 787 1.683 517 34.841

Tax a d'atur registral 21,9% 12,9% 11,9% 11,0% 11,5% 16,3% 16,3% 11,0% 12,8% 16,5% 15,0% 8,7% 13,6% 12,4% 14,1%

Tax a d'ex cedents laborals 130,7% 10,8% 16,8% 15,9% 12,5% 31,6% 12,9% 5,7% 7,4% 39,7% 21,9% 7,4% 11,7% 12,7% 16,7%

Contractació Contractes 81 2.308 369 813 1.696 253 2.045 1.681 773 783 6.582 715 1.862 238 20.199

Construcció i mercat immobiliari Habitatges iniciats 0 3 1 27 1 28 0 7 35 6 11 23 1 1 144

Habitatges acabats 0 12 5 20 2 0 44 1 1 1 230 4 0 1 321

Operacions de comprav enda 10 92 41 82 90 32 88 26 19 161 447 46 43 29 1.206

Preu habitatge compra €/m
2

1.130,06 1.973,67 1.938,29 2.017,57 2.925,31 1.720,24 1.705,28 2.539,47 1.806,46 2.595,12 1.991,22 2.570,80 1.827,57 1.692,56 2.123,01

Preu habitatge lloguer € 284,22 672,79 646,44 672,40 726,65 579,71 617,18 738,35 673,05 632,82 666,94 855,42 638,27 572,48 669,38

Dinàmica (variacions interanuals)

Ocupació i teixit empresarial Llocs de treball -3,4 -5,8 -2,9 0,1 -3,8 -4,5 -2,3 -3,0 -1,4 -5,1 -5,9 -6,3 -4,3 -6,5 -4,5

Centres de treball 4,2 -10,1 -8,1 -8,5 -11,8 -11,4 -11,0 -12,8 -9,5 -7,0 -9,2 -7,8 -13,3 -14,0 -9,9

Llocs de treball assalariat -2,8 -6,3 -3,5 -0,1 -4,0 -4,2 -2,5 -2,8 -1,5 -6,4 -7,0 -6,7 -4,7 -7,4 -5,1

Llocs de treball autònom -4,4 -1,6 -0,9 0,7 -2,5 -5,3 -0,1 -5,1 -0,4 -1,4 -0,8 -4,3 -1,6 -1,4 -1,6

Atur Atur registrat 23,0 24,2 21,1 29,8 29,6 27,4 29,0 27,8 40,2 23,5 23,5 27,4 22,7 31,1 25,2

Contractació Contractes -56,5 -53,6 -68,2 -33,6 -58,3 -50,8 -40,2 -46,3 -46,2 -46,0 -51,2 -50,0 -39,8 -67,8 -49,9

Sectors econòmics Agricultura, ramaderia i silv icultura - - - - - - - - - - - - - - 1,0

Construcció -2,5 -15,6 1,3 0,5 -3,2 -5,7 -0,7 7,3 28,7 1,0 -3,5 -32,9 -1,9 -13,8 -4,2

Indústria 3,8 -2,8 -1,1 -1,9 -6,1 -2,4 -5,9 -4,8 -3,2 -5,7 -5,5 -10,5 -6,1 -5,5 -4,8

Serv eis a la produccció -17,5 -19,0 -2,6 0,2 -2,1 -4,0 -11,7 -7,6 13,4 -0,1 -5,9 -3,5 -7,0 -1,6 -5,6

Serv eis de distribució -3,4 -2,9 -3,3 4,5 -4,8 -8,7 2,1 -2,9 -3,1 -4,4 -12,4 -1,6 -1,6 -5,8 -4,5

Serv eis personals 2,6 -9,3 -10,9 -4,5 -10,5 -6,2 -10,6 -5,0 -3,5 -19,0 -7,8 -8,8 -5,9 -4,3 -8,6

Serv eis socials -9,4 -9,5 -2,2 -2,6 -2,1 0,9 -7,7 -0,2 -16,7 -2,6 0,1 2,2 -2,1 -13,1 -1,3

Serv eis -3,7 -7,5 -4,4 1,0 -3,6 -6,2 -1,1 -3,3 -1,2 -5,9 -6,2 -1,8 -3,2 -6,2 -4,5

Total -3,4 -5,8 -2,9 0,1 -3,8 -4,5 -2,3 -3,0 -1,4 -5,1 -5,9 -6,3 -4,3 -6,5 -4,5

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-2020

Principals indicadors per municipis, 2T-2020
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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/


 

 

 


