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En aquest butlletí us presentem les dades relacionades amb l’estructura

productiva (assalariats, autònoms i empreses) al Vallès Oriental durant el segon

trimestre de 2022, comparant-les amb el mateix període de l’any anterior.

Aquest segon trimestre de l'any veiem que el bon comportament de les dades

es centra, sobretot, en el creixement de la població assalariada, que manté un

ritme ascendent. En canvi, la població que treballa en règim d'autònom

disminueix, arribant a valors previs a la pandèmia. La població  assalariada, 

 ha augmentat, tot i que en menor força que ho va fer el trimestre passat:

5.609 persones ( 4,7%, el trimestre passat l'increment va ser del 7%). La

població autònoma com dèiem ha disminuït, en -608 persones (el trimestre

anterior va créixer en un 1,3%, en canvi aquest darrer trimestre el descens

ha sigut del 2%). Pel que fa al nombre d'empreses les dades del primer

trimestre de 2022 van mostrar un creixement notable de les dades,  i

aquest trimestre s'ha registrat una xifra molt similar a la de l'any passat,

guanyat-se  3 empreses respecte al primer trimestre de l'any passat. 

En total, hi ha 154.460 llocs de treball (651 més que el trimestre anterior)

D'aquests,  125.110 és població assalariada i  29.350 és població que treballa de

forma autònoma. La població assalariada suposa doncs el 80% de la població

ocupada de la comarca
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la població que treballa per compte propi va
dibuixar una evolució a l'alça al llarg de tot
l'any 2020, arribant al seu punt màxim el  4T
de 2021. Des de començaments de l'any
2022 la xifra de població autònoma ha
anat dibuixant una tendència descendent,
especialment important entre el 2T 2022 i
respecte al 1T de l'any  Val a dir que
malgrat les xifres de descens, les dades
d'aquest darrer trimestre no arriben als
nivells més baixos registrats als anys 2013,
2018  (Gràfic 1)

L'impacte de la pandèmia en el teixit
productiu es veu sobretot en la pèrdua de
centres de cotització, que dibuixa una
caiguda molt més brusca que els altres
components, especialment en els moments
més àlgids de la pandèmia.  La xifra
d'empreses ha anat recuperant-se amb la
millora del context econòmic. Si bé
respecte al trimestre passat també es
percep una lleugera pèrdua de comptes de
cotització (-0,1%, 41 empreses menys),
l'increment respecte fa un any és positiu,
tot i que molt lleuger: empreses. Recordem
però que el descens d'empreses podria ser
molt més gran sinó s'haguessin activat els 
 ERTO, que van propiciar el manteniment en
termes de població ocupada en un context de
pèrdua de centres de cotització.

 

OCUPACIÓ A LA COMARCA[1]       LLocs de treball assalariats i autònoms 
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[1] Dades facilitades per l’IDESCAT amb dades del primer trimestre de 2021 del nombre d'afiliacions al RETA, al Règim general de la Seguretat Social i el
nombre de comptes de cotització per divisions de la CCAE-2009 (2 dígits) i per les comarques de la província de Barcelona. Hi inclou també el total
d'afiliacions al RETA, al Règim general de la Seguretat Social i el nombre de comptes de cotització per als municipis de la província de Barcelona.
Malauradament, de moment no disposem de dades per grandària ni sectors econòmics a nivell municipal , com havíem tingut anteriorment.
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Gràfic 1. Evolució trimestral dels autònoms. Vallès
Oriental

Gràfic 2. Evolució trimestral dels llocs de treball
assalariats i dels centres de cotització (empreses).
Vallès Oriental

 Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de l'INSS.

 Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de l'INSS.
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Com veiem a la taula,  respecte l’any passat, els
llocs de treball localitzats a la comarca han
augmentat bàsicament pel bon comportament
dels llocs de treball de la població assalariada,
que ha registrat un increment notable en el
sector de la construcció (+7,9%) i els serveis
(+5,4%).

En l'àmbit dels llocs de treball de la població
que treballa per compte d'altri (autònoma) si
que veiem una caiguda més generalitzada de
les xifres i de fet només el sector industrial
registra un comportament positiu, tot i que
lleuger. 

Taula 1. Evolució dels llocs de treball localitzats al
Vallès Oriental per grans sectors. 

Taula 2. Evolució llocs de treball localitzats a les
comarques de la RMB.
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Si analitzem les dades disponibles pel conjunt de la Regió Metropolitana, veiem com la recuperació
respecte al segon trimestre de 2021 és general a totes les comarques especialment en termes de
població assalariada. El Vallès Oriental registra una  variació molt similar al conjunt de
l'àmbit metropolità, tant en termes de població assalariada (+ 4,7%) com en termes de
població autònoma (-2%). La comarca del Barcelonès és la que registra un millor
comportantament tant en termes de població assalariada com població autònoma, amb
creixements clarament superiors i positius respecte a la resta de comarques.

 Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de l'INSS.

 Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de l'INSS.
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Si fem l’anàlisi per activitats econòmiques (a 2
dígits), podem veure que l’activitat que
aplega un pes més alt de llocs de treball
assalariats és l’activitat d’indústries
manufactureres amb el 31,7% del total
comarcal, percentatge similar al que es
registrava fa un any. La segona activitat amb
més proporció d’assalariats és el comerç a
l’engròs i al detall amb el 19,8%, un
percentatge que ha augmentat lleugerament
respecte al trimestre i any anterior. En tercer
lloc, es troben les activitats administratives i
auxiliars amb una ocupació del 8,8% del total
comarcal, un xifra que torna a ser superior a
la registrada el trimestre passat i també molt
per sobre a la de fa un any. Respecte als
treballadors autònoms, la gran majoria
corresponen a les categories de comerç a
l’engròs i al detall (22,6%), a la construcció
(14,9%) i a les indústries manufactureres
(9,7%) on la població autònoma guanya pes.

Taula 3. Evolució dels llocs de treball localitzats al
Vallès Oriental per grans sectors. 

Als gràfics 3 i 4 analitzem amb més
detalls quines són les activitats que més
ocupació han destruït i quins són les
que han tingut una evolució més
positiva. Els 5 subsectors d’activitat
econòmica que més llocs de treball
han destruït, en termes absoluts, són:
les activitats de serveis personals;
serveis de menjar i begudes, vehicles
de motor i les vinculades a
assegurances i activitats
associatives.  En canvi, els subsectors
amb més creació d'ocupació durant el
trimestre han estat: les activitats
vinculades amb l’ocupació,
administració pública, comerç al
detall, activitats vinculades a la
construcció i la indústria de
productes alimentaris

Gràfic 3. Subsectors d'activitat amb més pèrdua d'ocupació.

Gràfic 4. Subsectors d'activitat amb més guany d'ocupació.
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 Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de l'INSS.

 Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de l'INSS.
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DADES BÀSIQUES PER MUNICIPI
Als municipis de la comarca veiem el creixement generalitzat de les dades de població que treballa
per compte d'altri , tot i que Llinars del Vallès i Sant Fost de Campsentelles són els municipis
amb una major pèrdua de població en aquest sentit, amb pèrdues superiors al 40%.
Tagamanent i Campins també registren un descens important, al voltant del -18-20%
respectivament. Altres municipis com Cànoves i Samalús o Martorelles mostren una pèrdua de
població assalariada molt més menor, al voltant del -3%. Entre la població que treballa per
compte propi el descens l'evolució interanual dels municipis és més variada, amb municipis
de grandària mitjana que concentren majors pèrdues relatives i un millor cmportament de
municpis  com Granollers, Mollet del Vallès, 
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Taula 6. Evolució dels llocs de treball  als municipis

Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de l'INSS
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El 19,3% de les empreses de la comarca
estan localitzades al municipi de Granollers i
el 9,4% a Mollet del Vallès. En els municipis
mitjans, d’entre 10.000 i 20.000 habitants, es
concentren el 43% dels centres de cotització
de la comarca. Com podem veure a la taula
la millora de les dades es pot veure en el
creixement pràcticament generalitzat
dels centres de cotització a tots els
municipis, amb lleugeres pèrdues a
municipis com Sant Fost de
Campsentelles  (-22,7%), Tagamanent
(21,4%) o Maartorelles (-5,9%)
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Taula 7. Evolució dels centres de cotització (empreses) per
municipis

Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de l'INSS.

Mapa 1. Variació dels llocs de treball per municipis. 2T 2022 (Variació respecte 2T 2021).

Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de l'INSS
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Per sectors, la indústria és qui en aquest darrer
trimestre dibuixa pèrdues, compensades pel
bon creixement dels sector de l'agricultura i la
construcció

Taula 8. Evolució dels centres de cotització (empreses) per sector
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Nota metodològica:
Assalariats

Nombre de treballadors assalariats afiliats al Règim General de la Seguretat Social (i a l'especial de la mineria i el
carbó) per grans sectors d'activitat a l'últim dia de cada trimestre. Prové de l'explotació de la base de comptes
de cotització (empreses) de la Tresoreria General de la Seguretat Social, és a dir, és un recompte dels
treballadors assalariats segons el domicili que declara la empresa on treballin, no el domicili del treballador. Les
empreses han de declarar com a mínim un compte de cotització per província: poden declarar-ne un per cada
establiment o bé computar tots els seus treballadors en un sol compte de cotització per província.
 
Autònoms

Treballadors afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Tresoreria General de la Seguretat Social
per grans sectors d'activitat a l'últim dia de cada trimestre. La ubicació de l'afiliat es l'adreça tributària de la seva
activitat, potser el seu domicili o el seu taller, oficina, restaurant, etc, (en un altre municipi o en el seu). A més,
altra característica és el treball en activitats territorialment itinerants que en molts casos es donen en els
ocupats adscrits en aquest règim (construcció, transport).
 
Empreses(centres de cotització)

Nombre de comptes de cotització donats d'alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la
mineria i el carbó a cada municipi. Les empreses han de declarar com a mínim un compte de cotització per
província: poden declarar-ne un per cada establiment o bé computar tots els seus treballadors en un sol
compte de cotització per província. És una aproximació a la xifra real d'empreses, ja que hi poden haver
empreses establertes en un municipi que cotitzen en altres comarques, i a la inversa, empreses que tenen la
seva activitat en vàries comarques de la província i adscriuen totes les empreses en un únic compte de
cotització d'un municipi concret.
Malgrat això, la informació sobre els comptes de cotització, i sobre els afiliats que depenen d'aquests comptes
és la informació estadística existent que més s'aproxima al volum d'empreses localitzades en un territori.
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Nº DE PÀG 

El bulletí és una publicació elctrònica del
servei de l'Observatori-Centre d'Estudis
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. El
bulletí publica, periòdicament, informació
rellevant per a la presa de desicions en
l'àmbit del desenvolupament local al Vallès
Oriental.


