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El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya,  augmenta un 3,7% respecte a
l’any anterior i se situa en 3.352.081 persones aquest mes de novembre, d'acord a les

dades definitives de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
 

L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran. Les 3 comarques més
poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a
registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (3,2%), el Vallès

Occidental (2,7%) i el Baix Llobregat (2,6%). 

El Vallès Oriental registra un creixement interanual pràcticament similar al conjunt
català, del 3,62% i el total d'afiliats es situa en 184.315 persones.

Al mes de novembre i respecte al mateix període de l’any anterior, la xifra d'afiliats i
afiliacions a la seguretat socials segons residència padronal de l'afiliat augmenta al conjunt
de Catalunya i les seves comarques, especialment a la demarcació de Girona, comarques de
muntanya i zona de Tarragona.
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Per sexe, respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta
lleugerament per sobre del d'homes (3,9% i 3,5%, respectivament) al conjunt de Catalunya.
Aquest increment el veiem també a totes les comarques del país. Al Vallès Oriental el
creixement també es significatiu, d'un 3,76% en el cas de les dones i 3,5% entre els homes.

Per edats, el nombre d’afiliats de menys de 30 anys és el que més augmenta arreu. A Catalunya
la xifra es situa en 10,4% i al Vallès Oriental encara és més superior, per damunt de l'11%. El
grup d'edat situat entre 30 a 44 anys és el que en termes generals genera un creixement més
baix. De fet, al Vallès Oriental registra un creixement negatiu, al voltant del -1%, xifra
lleuregerament més baixa que la registrada al conjunt català, on tot just arriba al 0,1%. Pel que
fa a les edats cal dir també que al novembre del 2021 el 15,9% dels afiliats a la comarca són
menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 35%; els de 45 a 54, el 30%, i els de 55
anys o més, el 18,5%del total. ercentualment, molt per sobre que la resta de grups i ho ha fet a
totes les comarques. 

Pel que fa als afiliats segons nacionalitat, l’augment interanual del nombre d’afiliats amb origen
fora de l'Estat espanyol (8,3%) és més intens que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (3,18%) i
aquesta dinàmica es dóna de forma similar tant al Vallès Oriental com a la resta de comarques
de Catalunya, excepte a la Cerdanya. La foto fixa d'afiliats el mes de novembre de 2021 indica
que el 91% dels afiliats a la comarca són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats
estrangers representen el 8,3% del total. Cal dir que el Vallès Oriental és una de les quatre
comarques catalanes on la variació de les persones afiliades de fora de l'Estat espanyol és més
baixa. Així, tant l'’Anoia, com el Berguedà , el Pallars Sobirà i el Vallès Oriental registren una
variació per sota del 9% pel que fa als afiliats d'origen estranger aquests darrers 12 mesos. 
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Pel que fa a la xifra d'afiliacions per sector econòmic, observem com a la nostra comarca
tots els sectors registren un creixement important, destacant especialment el sector
serveis, que registra un creixement interanual superior al 4% (molt similar al conjunt català)
i suposa el 72% del total d'afiliacions de la comarca. La resta de sectors econòmics registren
increments superiors al 2,5% pel que fa a les afiliacions, xifres molt similars o superiors al
que es registra al conjunt català. Destaca especialment el sector de la indústria, que a
Catalunya ha registrat un creixement del 2,1% respecte a l'any passat i a la nostra comarca
l'increment ha estat de gairebé el 3%. L'agricultura també ha registrat un bon
comportament: a Catalunya la variació ha estat de l'1,1% interanual i al Vallès Oriental ha
estat més del doble, registrant així una variació interanual del 2,6%.

Aquest mes de novembre les afiliacions per compte d'altri suposen el 83% de les
afiliacions total a la comarca i, de fet, han registrat un creixement de més del 4,1%
respecte a l'any passat, pràcticament el doble qeu les afiliacions per compte propi, que
també han augmentat però només fins al 2,4% i suposen poc més del 15% de les
afiliacions totals de la comarca.
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Si analitzem les afiliacions per compte d'altri segons tipus de jornada podem veure com el
61% són a jornada completa, i que aquestes han registrat un increment del 3,85% respecte l'any
passat. Les afiliacions a jornada parcial suposen el 17% del total de les afiliacions, una xifra
relativament inferior al 22% que aquest tipus d'afiliacions té al conjunt català. De fet, les
afiliacions que han crescut amb més força són les relacionades amb les jornades fixes
disontinues, que han incrementat un 10% la xifra respecte l'any passat, tot i que tot just
representen el 13% del contractes.

pel que fa a les afiliacions per compte d'altri cal destacar que el 24% d'aquestes són de
caràcter temporal, un percentage lleugerament inferior al del conjunt català, que es situa
en el 25,7%. El grau de parcialitat de les afiliacions també es situa en el 22% al conjunt català i al
Vallès Oriental es situa tot just per sobre del 20% d'aquestes són de caracter temporal.
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