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Evolució de l’estructura productiva del Vallès Oriental.  
Primer trimestre de 2020 

 

En aquest butlletí us presentem les dades relacionades amb l’estructura productiva (assalariats, 

autònoms i empreses) al Vallès Oriental durant el primer trimestre de 2020, comparant-les amb el 

mateix període de l’any anterior. Els efectes del COVID-19 han provocat  que durant el primer 

trimestre de 2020 tant el nombre d’assalariats com el d’autònoms hagi disminuït. 

El tercer component de l’estructura productiva de la comarca, les empreses (centres de cotització), 

també han registrat disminucions en aquest període de l’any respecte el mateix trimestre de 2019. 
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1- Ocupació a la comarca: Llocs de treball assalariats i autònoms 

 

Els llocs de treball localitzats a la comarca han disminuït considerablement durant el primer trimestre del 

2020 a causa de la crisis del COVID-193 Respecte l’any anterior, el registre representa una disminució del 

▼3,3% amb 4.954 llocs de treball menys. Els llocs de treball dels assalariats disminueixen en un▼ 3,9%, 

passant dels 118.692 al primer trimestre 2019 als 114.080 durant el mateix període d’aquest any. Pel que fa 

als treballadors autònoms, aquests també registren una disminució del ▼1,2%, el qual representa un total 

de ▼342 autònoms menys, arribant als 29.197. 

 

 Taula 1. Evolució dels llocs de treball localitzats al Vallès Oriental per grans sectors. 1T 2020 

 

Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 
 

La disminució tan elevada dels llocs de treball es deu a la disminució de les persones registrades a tots els 

sectors, tant pel que fa als assalariats com entre els autònoms. En valors absoluts, el sector serveis ha sigut 

el sector que més ha reduït el número de llocs de treball: ha registrat ▼3.871 punts arribant als 90.247 llocs 

de treball (68.861 assalariats i 21.386 autònoms). El segueix el sector de la construcció que en comparació 

al període de l’any 2019, ha disminuït en ▼648 punts, arribant a la xifra de 10.701 llocs de treballs, dels 

quals 6.288 són assalariats i 4.413 són autònoms. El sector de la indústria també ha petit variacions 

negatives, disminuït el seu nombre en ▼377, fins arribar als 41.593 llocs de treball. Finalment l’agricultura 

ha sigut el sector on menys reduccions s’han produït: el nombre s’ha reduït en ▼26 punts, arribant a 

mantenir la xifra de 736 llocs de treballs. 

 

En termes relatius, l’ordre dels sectors de més a menys afectats és la construcció (▼6%), els serveis 

(▼4,1%), l’agricultura (▼3,4%) i la indústria (▼0,9%). 
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 Gràfic 1. Evolució trimestral dels llocs de treball assalariats i dels centres de cotització. 1T 2020 

 
 Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 

 

Gràfic 2. Evolució trimestral dels autònoms. Vallès Oriental. 1T 2020 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 

 

Al Vallès Oriental, els llocs de treball localitzats representen el 6,5% del total de l’ocupació de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (RMB). La comarca on es concentra la gran majoria dels llocs de treball és la del 

Barcelonès (el 57,9% dels assalariats i el 47,2% dels autònoms), seguida del Vallès Occidental amb el 16,8% 

dels assalariats i el 18,3% dels autònoms.  

En general, les comarques han registrat una dinàmica negativa en creació de llocs de treballs  assalariats 

(Maresme▼4,8%, Vallès Occidental ▼4,2%, Barcelonès ▼3,9% i Vallès Oriental ▼3,9%). L’única comarca 

de la RMB que ha augmentat ha sigut el Baix Llobregat (▲0,6%). 
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En el cas dels treballadors autònoms, totes les comarques han experimentat disminucions: Baix Llobregat i 

Vallès Oriental ▼1,2%, Maresme ▼0,9%, Vallès Occidental ▼0,7% i Barcelonès ▼0,5% 

 
 Taula 2. Evolució llocs de treball localitzats a les comarques de la RMB*. 1T2020 

 

* Les dades es presenten amb la distribució territorial actualment vigent, que són els 8 àmbits territorials de planificació (d'acord amb 

la Llei 23/2010, de creació de l'àmbit del Penedès, i de l'Acord de Govern 21/2014, que modifica territorialment els àmbits del Penedès 
i les Comarques Centrals). 
  
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 

Pel que fa a les activitats econòmiques, la que aplega un pes més alt de llocs de treball assalariats és 

l’activitat d’indústries manufactureres amb el 32,9% del total comarcal. La segona activitat amb més 

proporció d’assalariats és el comerç a l’engròs i al detall amb el 20,7%. En tercer lloc, es troben les activitats 

sanitàries i serveis socials amb una ocupació del 6,8% del total comarcal. Respecte als treballadors 

autònoms, la gran majoria corresponen a les categories de comerç a l’engròs i al detall (23,2%), a la 

construcció (15,1%) i a les indústries manufactureres (9,8%).  

 

Quan ens fixem en els increments més destacats de les diferents activitats econòmiques, ressalta l’ocupació 

assalariada de les activitats sanitàries i serveis socials (▲460 assalariats). La branca d’ Activitats professionals 

i tècniques és la segona activitat econòmica que segueix una dinàmica positiva, amb un creixement de 29 

llocs de treball assalariat. La activitat que més destaca negativament és les activitats administratives i 

auxiliars amb una disminució de 1.789 assalariats. Pel que fa els autònoms, les activitats econòmiques que 

més han generat llocs de treball han sigut les activitats sanitàries i serveis socials (▲45 autònoms), educació 

(▲35) i les activitats administratives i auxiliars (▲11 autònoms). Les activitats econòmiques que més han 

reduït llocs de treball entre els autònoms han sigut el comerç a l’engròs i al detall (▼198) i la industria 

manufacturera (▼139). 

 

La tònica general entra la població assalariada i els sigut, com ja hem anat dient, la disminució dels llocs de 

treball. En termes relatius, destaquen negativament entre els assalariats les activitats a les llars (▼27,8%), 

les activitats administratives i auxiliars (▼19%) i l’hostaleria (▼11,8%). Entre els autònoms, destaques les 

activitats d’organismes extraterritorials (▼50%), aigua, sanejament i gestió de residus (▼11,1%) i comerç a 

l’engròs i al detall (▼2,8%). 
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Taula 3. Evolució dels llocs de treball localitzats al Vallès Oriental per activitats. 1T2020 

 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 
 

Els 5 subsectors d’activitat econòmica que més llocs de treball han destruït, en termes absoluts, són: les activitats 

relacionades amb l’ocupació, els serveis de menjar i begudes, l’educació, les activitats especialitzades en construcció i 

l’emmagatzematge i afins al transport. També en termes absoluts, els subsectors amb més creació d’ocupació durant el 

primer trimestre del 2020 són: els productes farmacèutics, els serveis socials amb allotjament, les activitats sanitàries, 

les industries de productes alimentaris i el comerç engròs, exc. dels vehicles de motor. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 

  

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

1T2020 

 

Gràfic 4. Subsectors d'activitat amb més guany d'ocupació. Vallès Oriental 

1T2020 

 

mailto:observatori@vallesoriental.cat
about:blank


 

 
Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental Tel: 93 860 07 05 
Consell Comarcal del Vallès Oriental  a/e: observatori@vallesoriental.cat 
Servei de Millora i Estratègia Corporativa  Web: www.vallesoriental.cat 

  
7 

2- Evolució del teixit empresarial 

Aquest primer trimestre hi ha 11.396 centres de cotització (empreses) a la comarca, 1.239 menys que el 
mateix període de l’any 2019. Això suposa una disminució interanual del 9,8%. A tots els sectors es registren 
disminucions. En valors relatius: la indústria ▼13,9% (▼304 empreses), l’agricultura ▼10,9% (▼10 
empreses), la construcció ▼9,9% (▼132 empreses) i els serveis ▼8,8% (▼793 empreses).  
 

A la comarca, 7 de cada 10 empreses de la comarca desenvolupen la seva activitat en el sector dels serveis. 

El percentatge d’empreses industrials de la comarca és de 16,5%, les relacionades amb la construcció el 

10,6% i amb l’agricultura el 0,7%. 

 

 Taula 4. Evolució dels centres de cotització al Vallès oriental per grans sectors. 1T2020 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 

 

L’estructura empresarial està encapçalada per la microempresa: el 82,7% de les empreses tenen menys de 10 

treballadors, el 14% tenen entre 11 i 50, el 3% entre 51 i 250 i el 0,3% més de 250 treballadors.  

 

 Gràfic 5. Estructura empresarial Vallès Oriental. 1T2020 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 
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Taula 5.  Grandària de les empreses del Vallès Oriental per sectors 1T2020 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 

 

El 74,8% de les microempreses formen part del sector serveis, les industrials representen un 12,9%, les 

relacionades amb la construcció un 11,4% i l’agricultura un 0,8%. El pes de les empreses industrials 

augmenten a mesura que s’incrementa la grandària de l’empresa: representen el 13% de la microempresa, 

el 30,6% de la petita i el 46,2% de l'empresa mitjana del Vallès Oriental. El cas del sector de la construcció 

presenta una direcció inversa: a mesura que augmenta la grandària de l’empresa el pes d’aquestes en 

nombre de treballadors es redueix. Generalment, el sector de la construcció té un teixit empresarial de 

micro, petita i mitjana empresa i el de l’agricultura, principalment, de micro. El 55,9% de les empreses grans 

formen part del sector serveis i la resta, 44,1%, formen part del sector industrial. 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 
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El 54,9% dels treballadors assalariats estan ocupats en la micro i petita empresa (el 24,2% a empreses de 

fins a 10 treballadors i el 30,7% d’11 a 50). Així, gairebé 6 de cada 10 llocs de treball assalariats de la comarca 

els han generat les micro i les petites empreses. Les empreses mitjanes agrupen el 30% dels llocs de treball 

assalariats. Les grans empreses, tot i representar el 0,3% del total de l’estructura empresarial de la comarca, 

ocupen el 15% dels assalariats. 

  

 Taula 6. Treballadors segons grandària de l'empresa. Vallès Oriental 1T2020 

 
 Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 

 

Les activitats econòmiques en aquest trimestre han perjudicat al nombre d’empreses: no hi ha hagut cap 

increment en el nombre d’empreses en el primer trimestre de 2020 en comparació el mateix trimestre de 

2019. Les reduccions més importants han recaigut al comerç a l’engròs i al detall (▼318), industries 

manufactureres (▼297) i construcció (▼132)  

 

 Taula 7. Evolució dels centres de cotització per activitats econòmiques. Vallès Oriental 1T2020 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 
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3- Resum de dades bàsiques per municipis 

En termes generals, a gaire bé tots els municipis no s’ha generat ocupació comparant els dos mateixos 

períodes de 2019 i 2020 (6 sobre 39 en el cas dels assalariats i 9 sobre 39 en el cas dels autònoms).  En el cas 

dels llocs de treball assalariats, dels 33 municipis que han perdut ocupació destaquen Sant Celoni (▼1.023), 

Granollers (▼867) i Parets del Vallès (▼728). Els municipis que han generat ocupació són: Martorelles 

(▲633), Gualba (▲9), Llinars del Vallès (▲9), Vallromanes (▲7), Sant Feliu de Codines (▲4) i Vilanova del 

Vallès (▲2). Pel que fa als treball autònom, els municipis que menys autònoms han registrat són Figaró-

Montmany (▼110), Santa Eulàlia de Ronçana (▼36) i Parets del Vallès (▼32). Els únics municipis que han 

augmentat en nombre d’autònoms són Bigues i Riells (▲10), Mollet del Vallès (▲6), Gualba (▲4), La Roca 

del Vallès (▲4), Sant Fost de Campsentelles (▲4), Vallgorguina (▲4), Caldes de Montbui (▲83), Cardedeu 

(▲1) i Fogars de Montclús (▲1). 

 

Taula 8. Evolució dels llocs de treball als municipis del Vallès Oriental. 1T2020

 

Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 
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El 19,9% de les empreses de la comarca estan localitzades al municipi de Granollers i el 9,2% a Mollet del 

Vallès. En els municipis mitjans, d’entre 10.000 i 20.000 habitants, es concentren el 42,9% dels centres de 

cotització de la comarca. 

 

Els únics municipis que guanyen empreses, en valors absoluts, són: Vallromanes (▲3), Vilalba Sasserra (▲3)  

i Gualba (▲2).  Cànoves i Samalús es manté igual. Els municipis que destaquen per a reduir el número 

d’empreses són Granollers (▼269), Les Franqueses del Vallès (▼102) i Mollet del Vallès (▼98). 

 

Taula 9. Evolució dels centres de cotització (empreses) per municipis. 1T2020 

 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 
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Annex.  
 
 Mapa. Variació percentual interanual dels llocs de treball entre el 1r trimestre de 2019 i 2020 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 
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 Taula 10. Evolució dels llocs de treball assalariats als municipis del Vallès Oriental per grans sectors. 

1T2020 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 
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 Taula 11. Evolució dels llocs de treball autònoms als municipis del Vallès Oriental per grans sectors. 

1T2020 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 

mailto:observatori@vallesoriental.cat
about:blank


 

 
Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental Tel: 93 860 07 05 
Consell Comarcal del Vallès Oriental  a/e: observatori@vallesoriental.cat 
Servei de Millora i Estratègia Corporativa  Web: www.vallesoriental.cat 

  
15 

 

Taula 12. Centres de cotització (empreses) per assalariats segons la seva grandària. 1T2020 

 
Font: L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 
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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. 

         
Font: Departament d'Empresa i Ocupació en base a dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

El butlletí és una publicació electrònica de l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental. El butlletí 
publica, periòdicament, informació rellevant per a la presa de decisions en l’àmbit del desenvolupament 
local al Vallès Oriental. 
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