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Presentació 

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

de les de més densitat i dinamisme socioeconòmic de 

Catalunya. Això comporta que de forma continuada ens trobem 

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

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

organitzacions sotasignants hem considerat que és fonamental 

poder disposar d’uns indicadors de seguiment i anàlisi de 

l’activitat socioeconòmica i empresarial dels nostres municipis. 

Això exigeix avui en dia una perspectiva intersectorial i també 

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

atenent a la complexitat creixent de les relacions econòmiques 

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

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

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

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

l’estratègia elaborada en motiu del desplegament que preveu 

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

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

de treball i formatiu de Sabadell i la seva demarcació.  

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

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

Llagosta pel fet que formen part d’un dels eixos 

socioeconòmics bàsics que estructuren aquest territori. 

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

en edat de treballar, una població ocupada de 221.020 

persones, i una taxa d’atur registrat del 11,3%. El teixit 

empresarial el formen 15.617 empreses i 33.883 autònoms. La 

xifra d’assalariats és de 185.779 el que fa que, afegint el 

nombre d’autònoms, els llocs de treball totals siguin 218.467 

(dades de 2018). 

L’Informe trimestral 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. 

 

Maties Serracant Camps 

Alcalde de Sabadell 

Benet Heredia Navas 

Director regional del Vallès Occidental del Banc de Sabadell 

Antoni Ma. Brunet i Berch 

President de la Cambra de Comerç de Sabadell 

Alícia Bosch i Palma 

Presidenta del Centre Metal·lúrgic 

Blai Costa i Creus 

President del Gremi de Fabricants de Sabadell i del CIESC (Consell 

intersectorial d’empresaris)  

 

Sabadell, 5 d’abril de 2019 
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Context internacional i nacional 

L’economia mundial tanca el 2018 amb un creixement del 

3,7% tal i com va apuntar l’FMI al seu informe d’octubre. 

Tanmateix, de cara al 2019 les perspectives de d’expansió de 

l’economia mundial es moderen, entrant en una fase de 

desacceleració en el que el creixement se situarà, segons 

l’FMI, en el 3,5% el 2019, 2 dècimes menys que el previst el 

mes d’octubre passat. Malgrat aquesta desacceleració, més 

acusada del previst fa uns mesos, el creixement segueix sent 

positiu a les principals economies mundials i expressa 

l’arribada a una maduresa del cicle econòmic expansiu després 

de la crisi del 2008. Les rebaixes en el creixement ja es van 

introduir a finals de 2018 com a conseqüència dels efectes 

negatius previstos derivats dels augments en els aranzels 

introduïts pels EUA i la Xina que han derivat en un debilitament 

del comerç mundial, tanmateix la introducció de noves revisions 

a la baixa es deuen a la moderació en el creixement registrats 

per l’economia alemanya i la italiana els darrers sis mesos de 

l’any, i també pel debilitament dels mercats financers i la 

previsió que la contracció de l’economia turca sigui més 

profunda del previst. Aquesta tendència de moderació del 

creixement respon a una reducció sostinguda a un ritme més 

ràpid del previst en les economies avançades, sobretot en la 

zona euro, però també per una desacceleració de les 

economies de mercats emergents i en desenvolupament, tot i 

que més lleus. Els principals riscos als que s’enfronta 

l’economia durant aquest període són, de nou, l’augment del 

proteccionisme i les tensions comercials, però també la sortida 

del Regne Unit de la Unió Europea sense acord i una 

desacceleració més important del previst a la Xina. 

El creixement projectat per l’FMI per a les economies 

avançades és del 2,0% el 2019, 3 dècimes menys que el 2018. 

I es preveu que es mantingui aquesta desacceleració pel 2020, 

on el creixement estimat se situaria en 

l’1,7%. Com ja s’ha assenyalat, la zona 

euro és la que pateix una revisió més 

important al creixement, que passa de 

l’1,8% el 2018 a l’1,6% el 2019. Les 

causes d’aquesta moderació se situen en 

les mostres de major debilitat del consum privat de l’economia 

alemanya i una dèbil producció industrial com a conseqüència 

de la introducció de nova normativa sobre emissions en el 

sector de l’automòbil i una moderada demanda externa, a Itàlia 

per una menor demanda interna originada per les 

preocupacions al voltant dels riscos sobirans i financers i, 

finalment, a França, degut a l’impacte negatiu de les protestes 

dels darrers mesos i les mesures industrials adoptades. Amb 

tot, diverses institucions apunten a que no s’ha de fer una 

lectura alarmista d’aquest alentiment del creixement ja que la 

demanda interna es manté ferma i ben recolzada, tant per les 

condicions financeres acomodatícies com pel bon 

comportament del mercat laboral, amb el que es preveu que es 

mantingui la fase expansiva de l’economia de la zona euro en 

els propers trimestres. D’altra banda, l’FMI constata la 

important incertesa que hi ha al voltant del creixement del 

Regne Unit, que s’espera que sigui de l’1,5% si hi ha acord, tot 

i que hi ha molta incertesa sobre la forma definitiva en que es 

produirà el Brexit. Pel que fa als EUA la previsió de creixement 

se situa en el 2,5% el 2019 i de l’1,8% el 2020. Ritme que tot i 

que es modera respecte el 2018 (del 2,9%) es manté per sobre 

del previst a la majoria d’economies avançades. Finalment, les 

projeccions per a l’economia japonesa de l’FMI situen el 

creixement en l’1,1% l’any 2019, lleugerament per sobre de la 

registrada el 2018 (del 0,9%). 

Pel grup de les economies emergents i en desenvolupament 

l’FMI preveu que el creixement disminueixi lleugerament fins al 

4,5% el 2019 (1 dècima menys que el 2018) i que de cara al 

2020 es produeixi una millora per situar-se en el 4,9. Com és 

habitual les majors perspectives de creixement se situen en les 

economies asiàtiques amb increments del 6,3% el 2019 i del 

6,4% el 2020. Dins aquest grup, la Índia és el país on s’espera 

que es registrin majors creixements, del 7,5% i 7,7% 

respectivament, amb una revisió a l’alça 

d’1 dècima el 2019 respecte a l’anterior 

estimació. Entre les grans economies, és 

el creixement més vigorós. La Xina, al 

seu torn, es preveu que encari el 2019 amb un creixement del 

6,2% (4 dècimes menys que el 2018), ritme que es manté 

segons aquest organisme de cara al 2020. El ritme de 

creixement registrat aquest 2018 és el més baix en gairebé tres 

dècades. La guerra comercial amb els EUA, que ha condicionat 

l’activitat manufacturera, ha afavorit aquesta moderació en el 

creixement. A l’Amèrica Llatina, tot i que les perspectives de 

creixement pels propers anys són millors que les de 2018 – de 

l’1,1% el 2018, al 2,0% el 2019 i el 2,5% el 2020 – es revisen a 

la baixen les previsions. La moderació s’explica principalment 

per les perspectives de menor creixement a Mèxic i una major 

contracció del previst a Veneçuela degut a la crisi política que 

viu el país, tot i que per a Brasil el pronòstic és de revisió a 

l’alça. Per a la resta d’economies regionals emergents i en 

desenvolupament es preveu que el creixement a la regió 

d’Orient Mitjà, Nord d’Àfrica, Afganistan i Pakistan es mantingui 

a un nivell moderat el 2019, amb el 2,4% i que repunti fins el 

3,0% el 2020, en l’Àfrica subsahariana se situa en el 3,5% el 

2019 i el 3,6% el 2020 i, finalment, en la Comunitat d’Estat 

Independents se situïn els creixements en el 2,2% tant pel 2019 

com el 2020, amb Rússia amb un 1,6%el 2019, que manté el 

llastre del preu del petroli a curt termini.  

La zona euro és la que acusa més la desacceleració 

econòmica dels darrers mesos. Amb un creixement de l’1,2% 

durant el darrer trimestre de l’any, deixa el 2018 amb un 1,8%, 

força inferior al registrat el 2017, quan es va situar en el 2,4%. 

A més, l’FMI ha revisat a la baixa el creixement del 2019 en 3 

Aquest any es moderarà 
el creixement a la zona 

euro 

L’Índia, el motor de 

l’economia asiàtica 
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dècimes, fins l’1,6%. El motiu principal d’aquestes revisions a 

la baixa és que la regió és una de les més exposades a les 

tensions comercials internacionals, donat el seu grau 

d’obertura comercial, però també agreujat per les incerteses al 

voltant del Brexit. Aquesta situació es reflecteix clarament en 

l’economia alemanya, on el seu creixement durant el 2018 ha 

estat de l’,1,5%, un punt per sota del 2017, i es preveu que el 

creixement del 2019 sigui de l’1,3% (6 dècimes menys). El PIB 

francès, al seu torn, es preveu que tant el 2018 com el 2019 

creixi a l’entorn de l’1,5%. Itàlia registra un creixement de l’1,0% 

el 2018 i les previsions pel 2019 són d’una avanç de tan sols 

un 0,6,%. Espanya és l’única de les economies de gran 

dimensió que no ha registrat una revisió a la baixa de l’FMI, 

deixant el 2018 amb un dels creixements més elevats de la 

zona euro (del 2,5%), i unes previsions de creixement de cara 

al 2019 del 2,2%. Els indicadors més recents de la zona euro 

segueixen confirmant la situació de desacceleració. No obstant 

això, la depreciació de l’euro respecte el dòlar registrat des de 

l’inici del 2018, afavoreix la competitivitat internacional de la 

zona euro i, per tant, les exportacions. És esperable, però, que 

aquesta situació canviï fruit de les previsions d’apreciació de 

l’euro respecte al dòlar d’aquest 2019-2020, fet que reduirà 

l’avantatge relatiu pel que fa a les exportacions des de la zona 

euro. Amb tot, els darrers anuncis del Banc Central Europeu de 

mantenir els tipus al 0% juntament amb una consolidació de la 

demanda interna han fet que les previsions de creixement pel 

2020 i 2021 siguin més optimistes que les previstes pel 2019. 

L’economia espanyola manté un creixement més elevat que 

la majoria d’economies avançades però rebaixa la seva 

expansió de cara al 2019. El creixement econòmic s’ha anat 

alentint gradualment durant el 2018, passant del 2,8% el primer 

trimestre al 2,4% al tercer i quart 

trimestre, deixant l’increment anual en 

el 2,5%. Les perspectives de 

creixement pel 2019 de l’FMI 

coincideixen amb les del Ministeri 

d’Economia i Empresa que la situen en el 2,2%, una rebaixa 

d’una dècima respecte a l’anterior previsió que es deu a la 

moderació de la demanda interna, tant pública com privada, 

mentre que la demanda externa manté una contribució 

negativa. Amb tot, l’economia espanyola continuarà creixent 

com a conseqüència de la fortalesa de la demanda interna, que 

es beneficia de l’augment de les rendes salarials tant en el 

sector públic com en el privat, del bon ritme de la creació 

d’ocupació i unes condicions financeres encara acomodatícies 

en l’eurozona, que continuaran recolzant el consum i la 

inversió. Tanmateix, l’entorn exterior ple d’incerteses 

geopolítiques fa pensar que la contribució de la demanda 

externa al creixement serà força limitada. L’evolució dels 

principals indicadors d’activitat presenten un comportament 

que, d’una banda, reflecteixen un menor dinamisme de la 

indústria, sobretot del sector energètic i de l’automobilístic , 

aquest darrer afectat per la nova regulació europea sobre 

emissions i pel clima de tensions comercials abans comentat. 

Per contra, els indicadors en el sector serveis mostren una 

bona dinàmica. D’altra banda, el mercat laboral ha mostrat 

també un bon dinamisme en els darrers mesos de l’any, situant-

se el 4rt trimestre segons l’EPA en un increment del 3,0% 

interanual, després d’uns mesos on s’havia desaccelerat. És a 

dir, el nombre de persones ocupades s’ha incrementat en el 

darrer trimestre de l’any en 566 mil segons l’EPA i 564 mil 

segons l’afiliació a la Seguretat Social. Al seu torn, la 

desocupació també s’ha reduït a ritmes importants, del 12,2% 

durant el mateix període. Es a dir, 462 mil persones, que deixen 

la taxa d’atur en el 14,4%. 

El creixement de l’economia catalana s’ha situat en un 2,6% 

durant el 2018, mostrant una tònica de creixement més 

moderada que anys anteriors, on els ritmes eren superiors al 

3% interanual (del 3,4% durant el 2017). Aquesta 

desacceleració està en línia a la que registra la zona euro i és 

conseqüència d’un context internacional menys favorable que 

ha comportat un deteriorament important de la demanda 

externa i, per tant, de les exportacions del sector industrial. Tot 

i aquesta desacceleració, l’economia 

catalana creix per sobre del que ho fa la 

zona euro, on el creixement durant el 

quart trimestre s’ha situat en l’1,2% front 

l’1,8% català i en mitjana anual el 

creixement de l’àrea de l’euro s’ha situat 

en 1,8% front el 2,6% abans assenyalat. Respecte l’economia 

espanyola l’augment del PIB pel 2018 ha estat del 2,5%, una 

dècima menys que la catalana. Amb tot, durant aquest darrer 

trimestre de 2018 el creixement de l’economia catalana ha estat 

lleugerament inferior a l’espanyola degut a que el sector 

industrial registra una reducció més significativa i la construcció 

mostra un creixement més moderat que al conjunt de l’Estat. 

Amb tot, els ritmes de creació d’ocupació han estat notables, 

amb un increment del nombre d’afiliats a la Seguretat Social del 

2,9% interanual i segons l’EPA l’ocupació creix al 2,3%. D’altra 

banda, els indicadors de clima empresarial, tot i que són menys 

optimistes que anys anteriors, mantenen nivells de confiança 

força positius. Els indicadors de clima empresarial es mostren 

més positius a Catalunya que al conjunt de l’Estat i, per sectors, 

destaca la percepció menys optimista del sector industrial de 

cara al primer trimestre de 2019. De fet, el sector industrial, que 

venia registrant un cicle expansiu des de l’any 2014, anota per 

primer cop un descens en el VAB durant el quart trimestre, del 

1,5%. Amb tot, de mitjana el sector encara es manté positiu 

durant el 2018, amb un creixement de l’1,4% interanual. Les 

branques que mostren un deteriorament més important són les 

relacionades amb l’energia i l’aigua, el paper i arts gràfiques, la 

indústria química i la del cautxú i el plàstic. Contràriament, la 

fabricació de maquinària i la metal·lúrgia mostren una evolució 

més favorable. D’altra banda, l’evolució dels darrers mesos del 

2018 apunten a un empitjorament de les 

activitats relacionades amb el sector de 

l’automòbil i dels materials per a la 

construcció: la fabricació de material de 

transport i d’altres minerals no metàl·lics. 

El sector de la construcció mostra un 

elevat dinamisme, amb un creixement 

anual del 4,9%, acumulant cinc anys de creixement. L’ocupació 

Es preveu un 
creixement del 2,2% de 

l’economia espanyola 

El context global 
desaccelera les 

exportacions catalanes 

El sector de la 
construcció acumula 5 
anys de creixement, 
amb una taxa del 4,9% 

aquest 2018 
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del sector també mostra un elevat dinamisme, amb un 

increment del 5,4% de les afiliacions durant el quart trimestre. 

La recuperació del sector se situa principalment en el 

creixement de l’edificació residencial. Tant el nombre de visats 

com les compravendes d’habitatge nous augmenten a ritmes 

que superen el 20% interanual i els preus de venda també 

segueixen augmentant, tot i que més moderadament que el 

2017. Per altra banda, l’obra civil encara es manté a nivells 

mínims similars als registrats en el moment més àlgid de la crisi 

(els anys 2012 i 2013). Per la seva banda, el sector serveis 

accelera el seu creixement, mostrant una fortalesa important en 

l’actual context de moderació de l’activitat. El creixement 

interanual se situa en el 3,3% el quart trimestre, impulsat per 

l’avanç dels serveis professionals i l’augment de la despesa 

turística. No obstant, aquest increment durant el quart trimestre 

s’ha de contextualitzar, ja que en el darrer trimestre de 2017 es 

va registrar un empitjorament transitori 

tant del comerç com del turisme pels 

esdeveniments que es van produir a 

Catalunya. Durant el 2018 la despesa 

turística ha mantingut una evolució molt 

sòlida, amb creixements de la despesa de turisme estranger i 

una millora en els indicadors de pernoctacions hoteleres i el 

nombre de turistes estrangers, que després del lleu descens 

que presentaven a principis de 2018 ja se situen en taxes de 

creixement positives. De fet l’augment més important de 

turistes se situa en les procedències més llunyanes, com els 

EUA, Japó, Xina o altres països americans, que comporten que 

la despesa per turista sigui més gran. No obstant això, les 

pernoctacions de turisme estatal han caigut un 4,3% anual. 

Respecte a l’evolució del consum privat, s’observa un 

creixement sòlid de l’ocupació i una incipient recuperació dels 

salaris que impacten positivament en les rendes familiars i, en 

conseqüència, recolzen el creixement del consum, que es 

trasllada en la millora registrada en el comerç al detall. D’altra 

banda, les exportacions de béns, tot i que mantenen una 

dinàmica positiva, alenteixen la seva evolució, situant-se en 

creixements interanuals del 2% a final d’any. Aquesta xifra 

contrasta amb el creixement del 6,9% del 2017 i amb l’augment 

acumulat de les exportacions catalanes del 68,0% en valors 

corrents durant el període 2009-2017. Per contra, les 

importacions creixen a bon ritme (del 7,2%), en part degut al 

creixement de la demanda interna que 

s’abasta de les importacions, ampliant-

se el dèficit comercial de béns amb 

l’estranger. Pel que fa al mercat de 

treball, l’economia catalana ha mantingut 

un bon ritme de creació d’ocupació tot i 

la moderació en el creixement econòmic. 

Així, el quart trimestre de 2018 l’afiliació a la Seguretat Social 

experimenta un increment d’un 2,8% interanual mentre l’EPA 

el situa en un 2,3%. La creació neta d’ocupació és de 74.900 

persones durant el 2018, un 2,7% d’increment. Aquest 

creixement és més moderat que els registrats els tres darrers 

anys, on la taxa s’elevava per sobre del 3,5%. L’ocupació 

manté un ritme de creixement més intens en la construcció i als 

serveis (del 5,4% i 2,9% respectivament), mentre a la indústria 

es desaccelera (1,7%). En el sector serveis destaca el 

creixement de l’Administració pública i la Seguretat Social 

(3,9%), les activitats sanitàries (3,3%) i les de programació i 

consultoria informàtica (9,0%). Per la seva banda, les branques 

industrials que experimenten una major desacceleració són la 

industria alimentària i els vehicles de 

motor, mentre que la reparació i 

instal·lació de maquinaria segueix en 

expansió. Finalment, la taxa d’atur se 

situa en l’11,5% durant el 2018, la més 

baixa del darrer decenni. Aquesta reducció hauria d’haver estat 

major tenint en compte la creació d’ocupació, tanmateix 

s’observa un increment notable de la població activa. També 

cal assenyalar la reducció important del nombre de persones 

en atur de llarga durada i de molt llarga durada respecte el 

conjunt de persones en desocupació, fins a un 41,8% i un 

25,5% respectivament el quart trimestre de 2018. Amb tot, hi 

ha col·lectius com els joves de 16 a 24 anys on la taxa continua 

sent molt elevada (del 27,7%) o la població estrangera, on se 

situa en el 20,7%. 

 

La recuperació de 
l’ocupació i un lleuger 
repunt dels salaris 
impulsen el creixement 

del consum 

El turisme torna a 

créixer durant el 2018 

L’atur se situa en 
l’11,5%, la taxa més 

baixa del darrer decenni 
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Resum executiu 

Les dades que es presenten en aquest Informe de conjuntura 

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

(en endavant CRiRC) referents al segon semestre del 2018, 

volen ser una fotografia fiable de la situació econòmica de 

l’àmbit estudiat, així com una contextualització de l’evolució de 

l’economia nacional i internacional que permeti dibuixar les 

expectatives i tendències cap a les que evolucionarà 

l’economia local en els propers mesos.  

Durant el segon semestre del 2018, l’evolució de l’ocupació 

s’ha caracteritzat per un ritme de creixement més lent del 

que havia mostrat en els darrers semestres, situant la variació 

interanual en el 3,4%, xifra lleugerament superior a la de 

l’economia catalana, on l’ocupació ha crescut un 2,9% en el 

mateix període. En termes absoluts, aquest increment ha 

suposat la creació de 7.285 llocs de treball, el que ha situat 

l’ocupació total en 220.832 ocupats a l’àmbit del CRiRC, xifra 

que no s’assolia des del tercer trimestre del 2008. En termes 

generals, el creixement de l’ocupació s’ha donat a tots els grans 

sectors econòmics, amb l’excepció de Agricultura, ramaderia i 

pesca. De la resta de sectors, el que ha mostrat un major 

dinamisme ha tornat a ser la Construcció que, amb una taxa de 

creixement del 6,2%, ja ocupa a 13.918 persones, lluny de les 

més de 24.000 que ocupava al 2008. No obstant, en termes 

absoluts és el sector Serveis el que, tot i l’alentiment del seu 

creixement (ha passat d’un creixement del 6,7% a un del 3,5%), 

crea més ocupació amb una variació interanual neta de 

5.169 llocs de treball. Fet que consolida el seu pes 

determinant sobre la resta de sectors, ja que ocupa a 151.487 

persones, el 70,0% del total de llocs de treball. 

Les principals activitats impulsores del creixement dels Serveis 

han estat els Serveis personals amb un creixement interanual 

de l’ocupació del 5,1% i els Serveis socials, que han crescut un 

4,3%. Àmbits com l’Hostaleria que ha retornat a nivells de 

creixement del 6,0%, les Activitats artístiques i recreatives que 

han crescut per sobre del 10,0% o les Administracions 

Públiques han dinamitzat el sector, davant d’altres subsectors 

de l’àmbit dels Serveis que han patit un cert estancament. Per 

la seva banda, tot i l’estancament de les Activitats financeres i 

d’assegurances, els Serveis a la producció creixen gràcies al 

dinamisme de les Activitats d’Informació i comunicacions i a les 

Activitats professionals i científiques, que a l’àmbit del CRiRC 

ha crescut un 3,5% en l’últim trimestre i ja ocupen a 12.254 

persones. No obstant, de les activitats que engloben els 

Serveis a la producció, les Activitats administratives són les que 

mostren un ritme més ràpid de creixement, incrementant 

l’ocupació un 6,9% en el darrer semestre del 2018. En el 

conjunt dels Serveis, els Serveis de distribució són els que 

menys creixen degut als moderats increments en la taxa 

d’ocupació en el Comerç al detall i a l’engròs i en les activitats 

de transport i emmagatzematge. 

El 2018 ha estat un any positiu per a la Indústria, la qual ha 

viscut un creixement del 3,7% el primer semestre i del 3,0% el 

segon. Aquesta evolució és més favorable que la del conjunt 

de Catalunya, on el creixement s’ha quedat en el 2,0% durant 

l’última part de l’any. Veient les dades del pes del sector 

industrial en el conjunt de l’ocupació, podem observar 

l’estructura econòmica de l’àmbit del CRiRC, on la indústria 

genera el 23,2% de l’ocupació, davant del 14,7% que 

representa a Catalunya. Aquest percentatge es tradueix en 

50.708 llocs de treball al sector, una quantitat que, tot i ser 

sensiblement més baixa que la del segon trimestre de l’any, és 

una de les xifres d’ocupació més elevades dels darrers anys. 

Sectors com el Tèxtil, confecció i cuir i l’Alimentació i begudes 

han mostrat comportaments positius durant el segon semestre 

del 2018 esdevenint el motor de la indústria amb taxes de 

creixement del 5,8% i el 7,7% respectivament. Tanmateix, 

l’evolució negativa del Paper i les arts gràfiques i de la 

Fabricació de materials de transport han alentit la marxa 

positiva del sector industrial a l’àmbit del CRiRC. La indústria 

metal·lúrgica ha tingut un creixement positiu, però moderat 

durant el darrer semestre de l’any. Després d’un primer 

semestre amb taxes de creixement superiors al 7,0%, la 

Fabricació de materials de transport han entrat en números 

negatius i, en l’última part de l’any, han perdut un 0,4% 

d’ocupació. No obstant, sectors com el de la Fabricació de 

maquinària i equipament han tingut comportaments oposats, 

recuperant part del ritme de creixement perdut a inicis del 2018, 

fins a situar-se en creixements del 4,0%. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la Construcció ha estat 

el sector que més ha crescut durant el segon semestre de 

l’any. Amb una taxa de creixement del 6,2% i 13.918 ocupats, 

el sector manté el bon ritme de creixement i recuperació gràcies 

a un sector immobiliari especialment actiu a l’àmbit de CRiRC. 

Indicadors com el nombre d’habitatges iniciats que ha estat de 

773 durant el segon semestre de l’any (329 més que en el 

mateix període de l’any passat) o el nombre d’habitatges 

acabats (143 més que en el període anterior), ens mostren com 

el sector immobiliari està creixent de manera accelerada 

impulsat per l’increment dels preus tant de compra com de 

lloguer. En aquest sentit, a diferència del conjunt de Catalunya 

on el creixement del preu de l’habitatge de compra s’ha situat 

en el 4,9%, a l’àmbit del CRiRC l’increment del preu de 

l’habitatge nou ha estat de l’11,9%. Quelcom similar succeeix 

amb el preu del lloguer, on la diferència entre l’increment de 

preus ha estat d’1,6 punts respecte al conjunt de Catalunya. 

Entre d’altres motius, la pujada del preu per accedir a 

l’habitatge ve causada  per un increment de la demanda que es 

posa de manifest amb la pujada del 8,1% en les compravendes. 

Davant d’aquest escenari, els darrers canvis legislatius 

impulsats tant des del govern central com des del parlament de 

Catalunya estableixen un nou marc amb el què es pretén frenar 

la pujada dels preus dels lloguers. Caldrà veure quins efectes 
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tenen aquestes mesures en els propers mesos, amb especial 

atenció en la creació dels índex de preus del lloguer, els quals 

obren la porta a la creació d’incentius o càrregues fiscals en 

funció d’un preu de referència establert per barris, municipis, 

províncies, etc. per tal d’incentivar l’increment de l’oferta i frenar 

l’escalada dels preus. 

Com s’ha citat abans, la moderació en la creació d’ocupació 

que aquest últim semestre se situa en el 3,4% ve donada pel 

fre a la contractació causat pel lent creixement del treball 

assalariat. Per la seva banda i com s’apuntava en el darrer 

informe, el treball autònom pateix un important estancament 

que dura des de inicis de la crisi, de manera que la seva 

contribució a l’increment de l’ocupació és mínima. Després d’un 

primer semestre amb un fort creixement de la contractació, 

entorn a l’11,2%, durant el segon semestre l’indicador ha caigut 

fins al 0,8%, la taxa de contractació més baixa des del tercer 

trimestre del 2013. En aquesta mateixa línia, la velocitat a la 

que l’atur es redueix pateix durant el segon semestre un cert 

alentiment, i acaba situant la taxa d’atur en l’11,3%, 0,2 punts 

inferior a la del primer semestre i 0,4 punts per sobre de la de 

Catalunya. 

En la tònica dels darrers mesos, el teixit empresarial creix a un 

ritme del 0,6%, un ritme lent i inferior al del semestre previ, però 

que es troba en consonància amb el context català, on el 

creixement ha estat molt similar. 

L’Enquesta de Clima Econòmic i Confiança Empresarial de 

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

quart trimestre de l’any, que incorpora les expectatives del 

primer trimestre, posa de manifest un cert pessimisme 

respecte al quart trimestre del 2018 i una disminució de la 

confiança empresarial respecte a les expectatives per al 

primer trimestre de 2019. L’Índex de Confiança Empresarial per 

al primer trimestre del 2019 a l’àmbit del CRiRC passa d’un 

valor de 141,4  a un de 132,1. En una tònica similar, les 

expectatives per al primer trimestre del 2019 en el conjunt 

d’Espanya cauen un -1,8% i es mantenen a 0,0% a Catalunya. 

Els indicadors de marxa del negoci mostren un saldo positiu 

(més respostes optimistes que pessimistes), però menys 

optimista que en l’enquesta anterior. Indicadors com l’ocupació 

mostren unes respostes majoritàriament orientades cap a 

l’estabilitat, tot i que més pessimistes en el sector de la 

Construcció, a diferència del sector Serveis que mostra unes 

expectatives més positives. 

Pel que fa a les exportacions, l’enquesta mostra una tendència 

al pessimisme en el quart trimestre del 2018, però una millora 

de les expectatives de cara al primer trimestre del 2019.  

Els graus d’utilització de la capacitat productiva, pugen 4 punts 

respecte a l’enquesta anterior per al quart trimestre del 2018, 

alhora que també segueixen incrementant-se fins al 76,4% de 

cara al primer trimestre del 2019.
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Indicadors d’activitat recent 

Actíva Prospect 

Ocupació i teixit empresarial 

L’ocupació creix, però més lentament 

Tot i la lleugera frenada respecte als primers sis mesos de 

l’any, el darrer semestre del 2018 manté la tendència al 

creixement de l’ocupació dels darrers quatre anys amb un 

increment interanual del 3,4%, assolint els 220.832 ocupats a 

l’àmbit del CRiRC. De la mateixa manera, Sabadell també 

mostra una taxa de creixement de l’ocupació del 3,4%, amb el 

nombre d’ocupats més alt des del 2n trimestre del 2008. Com 

està sent habitual en els últims semestres, tant Sabadell com 

l’àmbit del CRiRC tenen taxes de creixement per sobre de la 

dinàmica catalana, que aquest darrer semestre se situa en el 

2,9%. Tot i això, el gràfic mostra una certa confluència de 

l’indicador pels diferents territoris estudiats. 

Es manté el lent creixement del teixit empresarial 

Durant el 2n semestre del 2018, l’evolució del nombre de 

centres de cotització s’ha mantingut a un ritme de creixement 

del 0,6%, el mateix nivell que pel conjunt de Catalunya. 

Aquesta equiparació de les taxes de creixement ve donada pel 

lleuger descens del creixement a Catalunya, on la creació 

d’empreses va passar de créixer a l’1,3% el segon semestre 

del 2017, al 0,6% actual. Pel que fa a Sabadell, tot i la lenta, 

però continuada pèrdua de teixit empresarial que pateix des de 

finals del 2017, el darrer trimestre del 2018 mostra una lleugera 

millora, amb un creixement del 0,1% respecte al 4rt trimestre 

de l’exercici anterior. 

Creixement més moderat del treball assalariat 

El ritme de creixement del treball assalariat durant aquest 

segon semestre del 2018 mostra taxes similars als àmbits del 

CRiRC i Sabadell (3,9% i 3,8% respectivament), lleugerament 

superiors a la de Catalunya (3,4%). Tot i això, es pot veure una 

tendència generalitzada cap a un creixement més lent en la 

creació de llocs de treball assalariat. Aquest fet és 

conseqüència d’un cert retorn a la normalitat, després dels 

canvis de localització administrativa portats a terme per sectors 

com les Administracions públiques i les Activitats financeres i 

d’assegurances.  

Nota: Al llarg del tercer i quart trimestre de 2017 es van produir 

destacades anomalies en els llocs de treball localitzats en les 

activitats d’Administracions Públiques, defensa, seguretat social i 

activitats associatives, i en les Activitats financeres i d’assegurances. 

Aquestes anomalies venen motivades pel canvi de localització 

administrativa de centres de cotització amb un elevat nombre de llocs 

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

llocs de treball assalariat associats a aquests centres.  

 

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

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

Variació interanual (%)

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

de la Generalitat de Catalunya
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El retorn al creixement del treball autònom 

Tot i que a Catalunya es manté l’estabilitat en el creixement del 

treball autònom entorn al 0,7% durant el darrer semestre del 

2018, a l’àmbit del CRiRC trobem una taxa de creixement del 

0,8%, una dada que no s’assolia des de inicis del 2016 i que 

situa la xifra de treballadors autònoms en 34.008 al tancament 

de l’any. Això mateix succeeix a Sabadell, on el creixement del 

treball autònom ha estat de l’1,6%, 1,3 punts superior al 

semestre anterior. 

Contractació 

Fre al dinamisme de la contractació 

L’àmbit del CRiRC modera el creixement de la contractació en 

aquest segon semestre tant respecte al primer semestre com 

respecte al mateix període del 2017. Durant el 2n semestre del 

2018, la contractació ha crescut un 0,8%, lluny del 6,2% del 2n 

semestre de l’any passat i més lluny encara del creixement de 

la primera meitat de l’any. A Sabadell, aquesta dinàmica en la 

contractació s’accentua i passa de créixer un 2,9% a finals del 

2017, a caure un -1,4% durant el 2n semestre del 2018, el que 

ha significat 16.248 contractes, 240 contractes menys que en 

el període anterior. En el conjunt de l’economia catalana, en 

canvi, el bon ritme de creixement domina la sèrie de dades 

que, en el darrer semestre del 2018 situa el creixement de la 

contractació en el 4,1%, la mateixa xifra que un any abans. 

Aquest creixement deixa la contractació en 839.021, i una 

variació interanual de 32.279 nous contractes. 

La temporalitat repunta, però manté la dinàmica positiva 

La temporalitat mostra un cert repunt en el darrer semestre del 

2018, però no retorna als nivells del segon semestre de l’any 

previ. Aquest últim semestre, el CRiRC i Sabadell mostren 

unes taxes de temporalitat del 85,6%, 0,7 punts inferiors a la 

de Catalunya, que assoleix el 86,3%. Tot i el lleuger increment, 

es pot preveure la continuïtat de la dinàmica positiva 

acumulada durant els últims anys, ja lluny dels elevats nivells 

de temporalitat del 2014.  

 

  

 

 

  

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 

Es manté l’alentiment en la caiguda de l’atur 

Durant el segon semestre del 2018, l’atur a l’àmbit del CRiRC 

s’ha reduït en 1.715 persones, el que suposa una caiguda del 

5,7% respecte al 2n semestre del 2017. Aquestes dades 

mostren una tendència generalitzada a l’alentiment de la 

reducció de l’atur, que ha passat de disminuir a taxes superiors 

al 10% en el període 2015-17, a les xifres actuals. Com s’ha 

dit, aquesta tendència és generalitzada, de manera que els 

indicadors per a Sabadell i Catalunya també reflecteixen 

aquest ritme més lent de reducció de l’atur, amb taxes del -

4,7% a Sabadell i del -5,4% pel Principat. 

La taxa d’atur es continua reduint i s’apropa als nivells de 

2008 

Seguint la tendència estacional, el segon semestre del 2018 

mostra un lleu repunt de la taxa d’atur. A l’àmbit del CRiRC, si 

al segon trimestre del 2018 la taxa d’atur era de l’11,1%, al 

darrer semestre de l’any es situa en l’11,3%. De la mateixa 

manera, Catalunya presenta un atur del 10,7%, 0,5 punts per 

sobre del segon trimestre del 2017. Sabadell, per la seva part, 

segueix amb nivells d’atur superiors als del CRiRC i el Principat 

amb una taxa del 12,3%. Com s’ha dit, però, aquest repunt és 

degut al cicles estacionals anuals, motiu pel qual cap esperar 

una nova reducció de la taxa d’atur en el futur proper tot i que 

a un ritme més lent. En tot cas, a nivell general els nivells d’atur 

es situen a nivells similars dels del 2008, mostrant així la 

dinàmica positiva dels darrers anys. 

Es redueixen els excedents laborals, i confirmen la 

dinàmica de lenta recuperació 

En línies generals, la taxa d’excedents laborals que relaciona 

la població aturada registrada i el nombre de llocs de treball 

localitzats al territori segueix amb un comportament positiu 

reduint-se en 0,6 punts fins a arribar al 13% a l’àmbit del 

CRiRC. Una dada positiva compartida també a Sabadell i al 

Principat, on les caigudes han estat de 0,7 i 0,5 punts 

respectivament, situant-se en el 17,4% a Sabadell i en l’11,7% 

a Catalunya. Tot i la bona dinàmica, el ritme de reducció de 

l’excedent laboral s’ha alentit en aquest últim semestre, seguint 

la tendència general.  

 

 

  

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 

L’activitat constructora residencial segueix creixent 

La construcció d’habitatges manté la dinàmica positiva i tanca 

l’any amb 1.331 habitatges iniciats, un 59% més que l’any 

anterior. Aquest increment s’ha donat amb més força a 

Sabadell, on s’ha passat de 287 a 835 habitatges en 

construcció a l’acabar l’any. Pel que fa a habitatges acabats, el 

4rt semestre del 2018 acaba amb una bona recuperació 

respecte al mateix període del 2017, finalitzant la segona 

meitat de l’any amb 328 nous habitatges. La tendència a la 

recuperació dels ritmes de construcció residencial pot ser una 

mostra de l’esgotament de l’estoc d’habitatges acumulat durant 

els anys previs a la crisi. Aquest fet posaria de manifest el 

procés de creixement de la demanda residencial que s’ha 

viscut aquests darrers anys. 

El mercat immobiliari de compra manté la recuperació 

El mercat immobiliari de compravenda d’habitatges manté el 

creixement, tot i que a ritmes més lents que en els últims anys. 

El darrer trimestre del 2018 acaba amb un increment interanual 

del 8,6% en el nombre de transaccions, lluny del 21,8% del 

primer trimestre. Aquesta dinàmica es repeteix a Sabadell, on 

després de dos trimestres de caigudes, al 4rt trimestre torna al 

creixement amb un increment del 2,4% en la xifra de 

compravendes. 

S’accelera l’augment del preu de venda dels habitatges 

Durant el 3r trimestre del 2018, el creixement del preu de 

compra per metre quadrat dels habitatges al CRiRC assolia el 

màxim dels darrers anys i se situava en el 13,6%. A l’acabar 

l’any, aquest creixement s’ha situat en el 10,1%, deixant el 

preu de l’habitatge en 1.854,89€/m2. A Sabadell, el preu es 

troba per sota (1.833,9€) creixent al 8,1% durant l’últim 

trimestre de l’any i lluny de les xifres entorn al 20% a les que 

ens havia acostumat des de finals del 2017. Al conjunt del 

Principat es tornen a assolir màxims que situen el preu en els 

2.140,1€/m2, acumulant un pujada anual de 145€/m2. 

El preu del lloguer segueix assolint màxims 

A l’acabar l’any, els nous contractes de lloguer a l’àrea del 

CRiRC marquen un preu mitjà de 647,77€. Després d’assolir 

màxims, el preu en el 4rt trimestre s’ha reduït lleugerament fins 

a situar-se en la xifra esmentada. Amb tot, el preu del lloguer 

ha crescut un 4,9% interanual aquest últim trimestre, 

evidenciant un cert alentiment de l’escalada de preus. Aquest 

mateix procés es viu a Sabadell, on s’ha passat d’un 

creixement de l’11,9% al 3r trimestre, a un del 3,6% al finalitzar 

l’any. A Catalunya, l’evolució del preu del lloguer s’ha situat en 

el 5,95%, en una tendència d’alentiment del creixement del 

preu dels lloguers, que tornen a créixer a nivells del 2016. Tot 

i que, com en els altres casos, també ha marcat preus màxims 

durant aquest darrer semestre del 2018 (715,46€).  
 

Habitatges iniciats i acabats
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Compravenda d'habitatges

Nre. Habitatges Variació interanual (%)
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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 sectorial 

La Construcció lidera el creixement de l’ocupació entre 

els grans sectors 

Seguint les oscil·lacions que des del 2017 comencen a ser 

habituals en el sector de la construcció, el 2018 ha tancat amb 

313 empleats menys que en el 2n trimestre. No obstant, el 

nombre d’ocupats en la construcció ha crescut des de finals 

del 2017 un 6,2%. Una xifra que, tot i ser lleugerament inferior 

a la del període previ, continua posant en evidència la bona 

marxa del sector. L’evolució del sector a Sabadell i Catalunya 

es situa en taxes de 4,9% i el 5,1% que, tot i ser més baixes 

que les del CRiRC, també mostren la tendència a la 

recuperació del sector de la construcció. 

La Indústria manté el bon ritme de creixement 

La indústria manté el bon ritme de creixement i tanca el darrer 

semestre del 2018 amb un increment de l’ocupació del 3,0% i 

quasi 1.500 ocupats més que en el mateix període de l’any 

anterior. El bon comportament es reprodueix també a 

Sabadell, on s’accelera el ritme de creixement en 0,2 punts, 

situant-se en un creixement interanual del 3,4%. Pel conjunt de 

Catalunya la taxa de creixement de l’ocupació se situa en el 

2,0%, 1,4 punts més baixa que la de Sabadell. Tot i això, 

Catalunya acaba l’any amb 9.651 treballadors industrials més 

que l’any anterior. 

La indústria del metall modera el seu creixement  

La indústria del metall segueix moderant els seus ritmes de 

creixement des de mitjan 2017, amb un increment del 2,2%el 

darrer semestre de l’any i deixant enrere els ritmes superiors 

al 3% del dos semestres anteriors. Aquest creixement situa 

l’ocupació del sector metal·lúrgic en 22.174ocupats a l’àmbit 

del CRiRC, el 10,2% del total. Aquest creixement ha estat el 

mateix que ha registrat el conjunt del sector a Catalunya 

mentre a Sabadell l’activitat ha crescut lleugerament per sobre 

(el 2,8%). 

Els Serveis, tot i la moderació del creixement són els 

principals creadors d’ocupació 

Els serveis tornen a marcar rècords d’ocupació, i ja donen feina 

a més de 2.569.367 persones a tot Catalunya. El creixement 

del sector pel conjunt del país (3,0%) es veu superat per 

l’evolució de la taxa a Sabadell, on l’indicador mostra un 

creixement del 3,6% i un increment interanual de 2.015 

treballadors i treballadores. A l’àmbit del CRiRC el creixement 

d’un 3,5% del sector mostra una reducció de la taxa de 

creixement, que ha perdut 3,2 punts en un semestre. 

Tanmateix, l’important pes dels serveis en la creació 

d’ocupació, posiciona al sector com el principal ocupador i 

confirma la tendència cap a la terciarització de l’economia que 

ja representa el 70% dels llocs localitzats.  
 

Indústria del metall

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Construcció

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Indústria

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Serveis

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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Els Serveis reforcen la seva expansió, mentre la Indústria 

i la Construcció es continuen recuperant 

Com mostra el gràfic, dels 8 principals sectors econòmics, ja 

són 5 els que han recuperat els nivells d’ocupació precrisi. 

Impulsats pels Serveis i els seus subsectors, l’àmbit terciari ja 

es troba un 11,1% per sobre del nivell del 2008. Aquest 

creixement ve donat pels canvis administratius referents als 

serveis socials explicats en altres informes, però també pel seu 

creixement sectorial, així com per l’impuls dels serveis 

personals. Pel que fa als serveis a la producció, tot i el lleuger 

retrocés d’1,4 punts el darrer trimestre, encara es troba un 

2,7% per sobre de la situació prèvia a l’inici de la crisi. Els 

serveis de distribució, per la seva banda, recuperen finalment 

els 100 punts després d’anys de creixement constant. Per 

contra, el sector primari, després d’haver assolit la recuperació 

durant el 2017, ara retrocedeix 7,7 punts percentuals respecte 

a inicis del 2018. La indústria, que seguia un camí de 

creixement sostingut, aquest darrer trimestre mostra un cert 

estancament, fruit d’un context internacional poc favorable. Per 

últim, la construcció també pateix una lleu frenada i se situa en 

un 56,1% del nivell d’ocupació precrisi, davant del 56,4% del 

trimestre anterior. No obstant, aquesta desacceleració no 

contradiu la dinàmica de recuperació que mostra el sector des 

del 2014. 

La Indústria del metall pateix una lleu frenada els dos 

darrers trimestres  

L’ocupació a la indústria del metall se situa en el 76,0% de 

l’ocupació de 2008. Tot i l’increment interanual registrat 

comentat anteriorment, durant els dos darrers trimestres es 

perd ocupació i es perden 9 dècimes respecte els nivells de 

mitjans d’any. La Maquinària i l’equipament mecànic, el sector 

més proper als seus nivells d’ocupació del 2008, ha perdut 0,2 

punts i se situa en 89,1 punts. Els Productes informàtics, 

electrònics i òptics, per la seva banda, es troben a un nivell del 

84,5%, una situació similar a la d’inicis d’any. Com s’ha explicat 

a la introducció a aquest informe, el descens del sector pot 

haver estat impulsat per un context internacional desfavorable 

La indústria viu un alentiment generalitzat 

En termes d’ocupació, la Resta de la indústria pateix una certa 

davallada, passant dels 80,5 punts percentuals respecte al seu 

nivell del 2008, als 79,4. Les caigudes generalitzades de tots 

els sectors troben l’excepció en cas del Reciclatge, distribució 

d’energia i aigua, que creix fins als 125,1 punts respecte al 

2008. La resta de sectors, cauen entre el 0,5 i els 2,4 punts en 

l’últim trimestre de l’any, amb especial incidència al sector 

d’Alimentació i begudes, que passa dels 94,5 als 92,1%. El 

sector dels Minerals no metàl·lics és el que més ha patit la crisi 

immobiliària i al sector al que més li costa recuperar els nivells 

d’ocupació precrisi. En aquest últim trimestre, el sector ha 

perdut el nivell dels 60 punts i se situa en els 59,3. 

 Llocs de treball per sectors

Afiliacions (2008=100)

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

de la Generalitat de Catalunya

Llocs de treball: Indústria del metall

Afiliacions (2008=100) Ordre Nre afiliacions

Llocs de treball: Resta d'indústria

Afiliacions (2008=100) Ordre Nre afiliacions

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Agricultura, ramaderia i
silvicultura

Indústria

Construcció

Serveis a la produccció

Serveis de distribució

Serveis personals

Serveis socials

Serveis

Total

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Química, farma., plàstic i refí petroli

Tèxtil, confecció i cuir

Alimentació i begudes

Paper i arts gràfiques

Total Indústria

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Metal·lúrgia i productes metàl·lics

Maquinària i equipament mecànic

Materials de transport

Produc. informàtics, electr, i òptics

Total Indústria

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Química, farma., plàstic i refí petroli

Tèxtil, confecció i cuir

Alimentació i begudes

Paper i arts gràfiques

Fusta, moble i suro

Minerals no metàl·lics

Reciclatge, dist. energia i aigua

Altres manufactureres i extractives

Total Indústria



 

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

Núm. 5. 2n. semestre 2018 13 

 

Els Serveis a la producció consoliden la fase expansiva 

Els Serveis a la producció tanquen l’any amb una caiguda d’1,4 

punts respecte al 3r trimestre, però amb un creixement d’1,7 

punts percentuals respecte a l’inici de l’any, situant-se en els 

102,7 punts. L’evolució positiva ha vingut impulsada pel 

creixement de les Activitats professionals, científiques i 

tècniques, que creixen 3,4 punts. Així mateix, la Informació i 

les comunicacions consoliden el ràpid creixement dels últims 

anys, assolint els 150,1 punts. Per la seva banda, tant les 

Activitats financeres i d’assegurances com les Activitats 

immobiliàries mantenen el ritme de creixement. Només les 

Activitats administratives i serveis auxiliars perd 7,4 punts en 

el 4rt trimestre. La caiguda en el 4rt trimestre, està sent habitual 

en els últims anys, i acostuma a anar acompanyada d’un retorn 

al creixement en el trimestre posterior. 

Els Serveis de distribució assoleixen la recuperació i ja 

ocupen a més de 34.000 persones 

El sector dels Serveis de distribució i les activitats que el 

conformen ja han recuperat el nivell d’ocupació previ a la crisi 

situant-se en els 100,9 punts. Tot i que el Comerç a l’engròs i 

el Transport i emmagatzematge també creixen (0,1 i 0,6 punts 

respectivament), aquests ho fan a un ritme lent i se situen en 

el 83,7% el Comerç a l’engròs i en el 90,7% el Transport. El 

sector més dinàmic i que impulsa el creixement és el del 

Comerç al detall, que ja es troba un 18,5% per sobre dels 

nivells previs a la crisi ocupant a 34.154 persones. A Sabadell 

és d’un 30% més i ocupa a 10.915 persones. 

El creixement de l’Hostaleria i de les Activitats artístiques 

i recreatives impulsen l’expansió del sector 

Els Serveis a les persones tanquen l’any 2018 amb un 

creixement considerable, situant-se un 10,5% per sobre dels 

nivells d’ocupació previs al 2008. Els Altres serveis: reparació, 

serveis personals, etc. s’estanquen en els 90 punts després de 

les caigudes dels últims dos trimestres. L’Hostaleria creix 

significativament i se situa 19 punts per sobre de l’any de base, 

després de créixer 14,4 punts en els últims dos trimestres. Les 

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment recuperen 

els 132 punts que havien assolit i que, durant el 3r trimestre 

s’havien reduït fins als 120.  

Els Serveis socials continuen creixent a bon ritme 

El creixement del totes les activitats dinamitza els Serveis 

socials. L’estacionalitat característica de l’Educació fa que en 

el 4rt trimestre de l’any el sector passi dels 116,7 als 123,7 

punts. Les Activitats sanitàries, que mantenen un constant 

creixement, arriben als 146,7 en el 4rt trimestre del 2018, 

creixent 5,3 punts. Pel que fa a les AAPP, Seguretat Social i 

activitats associatives, s’observa una tendència al creixement 

que va més enllà dels canvis administratius.  
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Indústria del metall 

La Metal·lúrgia i productes metàl·lics segueixen creixent 

El sector de la Metal·lúrgia i els productes metàl·lics manté el 

creixement interanual del 2n semestre de l’any en el 2,1%, 0,2 

punts per sobre del semestre anterior. Aquest creixement, 

però, es va donar gràcies a un fort creixement durant el 3r 

trimestre (3,5%), i un creixement més moderat durant el 4rt 

(0,7%). Aquesta dinàmica és similar a la de Catalunya, on el 

creixement del darrer semestre (1,1%), ve impulsat per un 

major creixement en el 3r trimestre (1,5%) davant del 0,6 en 

l’últim trimestre. A Sabadell el creixement del sector se situa 

en el 2,9% l’últim semestre de l’any, 66 llocs de feina més que 

en el mateix període de l’any anterior. 

La Maquinària i l’equipament mecànic mantenen el 

creixement a bon ritme 

La tendència a un major creixement del sector de la Maquinària 

i l’equipament mecànic a l’àmbit del CRiRC respecte al conjunt 

del Principat s’ha invertit en l’últim semestre del 2018. Al 

CRiRC, el creixement del sector s’ha situat en el 4,0% que, tot 

i ser superior que en el 1r semestre del 2018, es troba per sota 

del creixement català (4,7%). En termes d’ocupació, això es 

tradueix en 245 nous ocupats a l’àmbit del CRiRC. A Sabadell, 

després d’un 1r semestre en negatiu, en el darrer semestre de 

l’any es recupera el creixement de l’ocupació. 

Els Materials de transport entren en negatiu 

La fabricació de Materials de transport arrossega dos 

trimestres consecutius en negatiu (-0,2% al 3r trimestre i -0,5% 

al 4rt) després d’haver estat creixent a bon ritme durant els 

quatre trimestres anteriors. Això s’ha traduït en una pèrdua de 

98 llocs de treball des de inicis del 2018. A Sabadell, el sector 

accelera la pèrdua d’ocupació, que en el darrer trimestre s’ha 

situat en el -9,1%. En el conjunt de Catalunya, en canvi, tot i la 

moderació del creixement (s’ha passat del 4,2% al 1r 

semestre, a l’1,3% al darrer) el sector ha creat 584 llocs de 

treball des del 1r trimestre del 2018.  

La fabricació de Productes informàtics, electrònics i 

òptics mantenen la senda positiva 

A l’àmbit del CRiRC, la fabricació de Productes informàtics 

modera el seu creixement, passant del 4,8% el 1r semestre, al 

2,8% al segon, el que ha generat un petit increment de 

l’ocupació de 71 persones respecte a l’últim semestre del 

2017. Aquest mateix procés de moderació s’ha donat pel 

conjunt de Catalunya, on l’expansió de l’ocupació al sector s’ha 

situat en l’1,5%, després de tres semestres situada entorn al 

3,0%. El sector a Sabadell tanca l’any amb un increment de 

l’ocupació del 15,3%. D’aquesta manera, el nombre d’ocupats 

al sector ja és de 101 persones, amb tot és el 50% del que 

representava el sector al 2008. 
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Resta d’indústria 

La Química, farmacèutica i plàstic recupera el ritme de 

creixement 

Després de la reducció de la taxa de creixement patida pel 

sector durant el primer semestre de l’any, la Química, 

farmacèutica i plàstic recupera embranzida fins a situar-se en 

un increment de l’ocupació del 3,9% respecte a l’any passat. 

D’aquesta manera, el sector a l’àmbit del CRiRC torna a estar 

0,6 punts per sobre del creixement del sector al conjunt del 

Principat. Com mostra el gràfic, l’evolució a Sabadell és molt 

més inestable. Després d’assolir un creixement del 7,1% al 

2017, els tres últims semestres ha accelerat la pèrdua 

d’ocupació fins als -4,1% al darrer període. De fet, l’ocupació a 

Sabadell se situa en el 54,7% de l’existent al 2008, mentre que 

al CRiRC és del 82,6% i a Catalunya del 93,0%. 

El tèxtil, confecció i cuir manté la recuperació 

A diferència de Catalunya, on el sector del Tèxtil, confecció i 

cuir s’ha estancat durant el segon semestre del 2018 amb un 

creixement del 0,0%, a l’àmbit del CRiRC el creixement es 

continua accelerant i ja arriba al 5,8% interanual. Amb aquest 

increment, el sector ja ocupa a 4.961 persones, 270 més que 

a finals del 2017. A la ciutat de Sabadell, després de dos 

trimestres en positiu, el sector tanca l’any amb una caiguda de 

l’ocupació del 3% el quart trimestre de l’any. Des l’inici de la 

recuperació el 2013, l’ocupació s’ha recuperat un 5,2% a 

Sabadell i el 4,8% a Catalunya, front el 14,1% al CRiRC. 

L’Alimentació i begudes molt camí per recórrer 

Després d’assolir ritmes de creixement superiors a l’11% 

durant el 2n trimestre de l’any, les activitats d’Alimentació i 

begudes esmorteeixen el creixement situant-lo en el 7,7% 

durant el darrer semestre, el que ha suposat un saldo de 335 

nous ocupats. Aquest increment contrasta amb el lent 

creixement a Catalunya (2,1%), on tot i així el sector es 

consolida com el principal ocupador a la indústria amb 85.946 

llocs. Sabadell se situa en un punt intermedi i creix al 3,5%. A 

diferència del CRiRC, tant a Sabadell com a Catalunya els 

nivells d’ocupació del sector han superat amb escreix el nivell 

del 2008, fet que pot indicar un major recorregut pel sector a 

l’àmbit del CRiRC (on ha crescut un 14,1% des de 2013).  

El Paper i les arts gràfiques segueixen caient 

Amb les dades de l’últim trimestre, el Paper i les arts gràfiques 

ja acumulen cinc trimestres consecutius de descens de 

l’ocupació, -2,8% i la destrucció de 122 llocs de treball a finals 

del 2018. Aquesta dinàmica s’accelera a Sabadell, on després 

d’un 2017 amb un alt creixement, acaba tancant el 2018 amb 

40 ocupats menys (-7,9%). A Catalunya s’inverteix la tendència 

mantenint un creixement lent, però sostingut que el darrer 

semestre és de l’1,2%. 

 

Química, farmacèutica, plàstic i refí de petroli
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de la Generalitat de Catalunya
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Serveis a la producció 

Les Activitats professionals, científiques i tècniques 

tornen al creixement positiu 

Després d’un estancament total de les Activitats professionals, 

científiques i tècniques durant el segon i tercer trimestres de 

l’any, el sector retorna al creixement amb un increment de 

l’ocupació del 3,5% en el darrer trimestre i ja ocupa a 418 

persones més que a finals del 2017. Aquesta tendència es 

repeteix a Sabadell, on després de caure un 1,2%, el sector 

retorna al creixement positiu amb una taxa de l’1,9%. Al conjunt 

de Catalunya, el sector s’ha mantingut estable i sense 

daltabaixos, mantenint un bon ritme de creixement (4,7%). A 

destacar el notable creixement al CRiRC des de 2012, del 

40,6%, front el 29,8% a Catalunya i el 24,1% a Sabadell. 

Les Activitats administratives i serveis auxiliars impulsen 

l’avanç dels Serveis a la producció 

Tot i comptar amb un creixement inferior al del segon trimestre 

de 2018 (9,1%), les Activitats administratives i els serveis 

auxiliars mantenen el bon ritme de creixement i situen 

l’increment de l’ocupació en el 6,9%. L’activitat en la què més 

creixen els llocs de treball dels Serveis a la producció. Tant a 

Sabadell com al conjunt de Catalunya, l’increment de 

l’ocupació al sector es modera, situant el creixement en el 3,7% 

a Sabadell i en el 2,8% a Catalunya, 1,9 i 1,5 punts menys que 

en el semestre anterior. 

Inici de la recuperació a les Activitats financeres i 

d’assegurances 

Després de nou trimestres de caigudes o creixements molt 

minsos, les Activitats financeres i d’assegurances tornen a 

créixer a l’1,3% al CRiRC. El mateix succeeix a la ciutat de 

Sabadell, on el creixement ha estat lleugerament inferior 

quedant-se en el 0,9%.Tot i la tendència similar, a Catalunya 

el retorn al creixement ja es va donar a inicis del 2018, quan 

es va incrementar l’ocupació al sector un 0,3%. Aquest 

percentatge ha anat creixent fins a situar-se en l’1,9% en el 

darrer trimestre de l’any. 

Les activitats d’Informació i comunicacions frenen el  

ritme de creixement 

Com mostra el gràfic, el fort creixement de les activitats 

d’Informació i comunicacions s’ha estat moderant en els últims 

trimestres. Del primer al segon semestre del 2018 la taxa de 

creixement de l’ocupació al sector ha passat de l’11,3% al 

6,0%. Això mateix es dóna a Sabadell. Amb tot, malgrat el 

descens significatiu de les taxes de creixement, aquestes 

continuen sent molt elevades i aquesta activitat és un dels 

principals motors de creixement, atès que, des de 2011 han 

experimentat un creixement del 252,6% a Sabadell i del 

189,3% al CRiRC, front el 144,5% a Catalunya. 

 Activitats professionals, científiques i tècniques
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Activitats administratives i serveis auxiliars

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Activitats financeres i d'assegurances

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

Informació i comunicació

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

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 recupera un millor ritme de 

creixement 

El Comerç al detall manté el creixement moderat però constant 

que ha caracteritzat al sector en els últims anys. Al darrer 

semestre del 2018, el creixement de l’ocupació s’ha situat en 

el 2,8%, 0,3 punts per sobre del semestre anterior. A Sabadell 

ciutat, el sector és, amb diferència, l’activitat que crea més llocs 

de treball (15,2% del total). Després de quatre semestres amb 

creixements minvants, a finals del 2018 l’increment de 

l’ocupació s’ha situat en el 3,3%, 3,2 punts per sobre que el 

primer semestre de l’any. Un cas diferent és el de Catalunya, 

on les habituals taxes de creixement entorn al 2,5% s’han anat 

reduint fins als 0,7% del darrer semestre del 2018. Des de 2009 

l’activitat no ha parat de créixer, l’increment acumulat és del 

40,2% a Sabadell, el 26,5% al CRiRC i del 12,5% a Catalunya 

(en aquest cas des de 2013). 

El Comerç a l’engròs modera el creixement 

Com es deia en el passat informe de conjuntura, el Comerç a 

l’engròs i intermediaris ha tendit a moderar-se amb 

creixements que en el segon semestre del 2018 s’han situat en 

el 2,2%, la mateixa taxa que pel conjunt català. Contràriament, 

a Sabadell es consolida la tendència a la contracció del sector 

amb una caiguda de l’ocupació del -3,9%, xifra que representa 

176 llocs de feina menys que en el semestre previ. Des de 

2013 l’activitat no ha parat de créixer acumulant un increment 

de l’ocupació del 14,9%,   

El Transport i emmagatzematge recupera un cert 

dinamisme  

A l’àmbit del CRiRC, les activitats de Transport i 

emmagatzematge han entrat en un procés d’increment 

moderat dels ritmes de creixement des de la primera meitat del 

2017. A l’últim semestre del 2018 el creixement de l’ocupació 

al sector s’ha situat en el 2,1%, arribant als 11.988 empleats. 

A Sabadell, el sector millora la seva posició i creix un 2,3% 

situant-se amb de 2.602 treballadors i treballadores, una xifra 

molt similar a la del 2009. A Catalunya el sector mostra un 

major dinamisme, creixent a un nivell molt similar al dels 

semestres anteriors (5,0%), el que representa la creació de 

6.104 llocs de treball des de principis d’any.  Des de 2013 

l’activitat ha mantingut una dinàmica molt positiva, acumulant 

un increment del 20,3% a l’àmbit CRiRC. Xifra similar a la 

registrada a Sabadell i al conjunt de Catalunya. 
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Serveis personals 

L’Hostaleria recupera la bona dinàmica amb creixements 

més elevats 

Després de créixer a uns ritmes més moderats ens els últims 

semestres, l’Hostaleria creix un 6,0% en termes d’ocupació 

durant el darrer semestre del 2018. Aquest increment ha 

permès que el pes relatiu del sector en el conjunt de l’economia 

del CRiRC creixés un 2,9%. De manera més esmorteïda, 

podem observar la mateixa tendència a Sabadell, on es passa 

d’un increment d’ocupació del 2,7% durant la primera part de 

l’any, a un creixement del 4,6% a la segona meitat. A 

Catalunya, el creixement interanual de l’ocupació a l’Hostaleria 

s’ha situat en el 2,2% durant el segon semestre del 2018, fet 

que fa tancar l’any amb 265.796 persones ocupades al sector, 

5.626 més que a finals de l’any anterior. En termes 

d’estacionalitat (variació intertrimestral) l’àmbit del CRiRC 

mostra un comportament positiu amb un increment de 

l’ocupació del 4,5%, davant de la caiguda del -11,2% del sector 

a Catalunya. L’activitat registra una dinàmica expansiva des de 

2009, amb un creixement acumulat del 24,3%, xifra 

lleugerament inferior a la catalana, del 27,1%. 

Estancament dels Altres serveis personals 

Les activitats de Reparació, serveis personals i llars mostren 

signes d’un cert estancament o d’un creixement molt lent de 

l’ocupació. Si durant el primer trimestre el sector queia un             

-1,2%, en el segon semestre del 2018 és retorna un creixement 

del 0,7%. A Sabadell, en canvi, després d’una primera part de 

l’any amb xifres negatives, en el segon semestre el sector 

s’estanca amb un creix un 0,1%. A Catalunya, sí que es pot 

observar una tendència lenta, però sòlida al creixement de 

l’ocupació al sector, el qual ha incrementat en 1.295 llocs de 

treball durant el 2018. Amb tot, l’activitat registra un creixement 

acumulat des de 2013 del 9,4%, xifra propera a la catalana del 

10,4%. 

Les Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 

acceleren encara més el seu dinamisme 

Tant a la ciutat de Sabadell com al conjunt del CRiRC, les 

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment acceleren el 

seu dinamisme amb taxes de creixement del 9,2% i del 10,9% 

respectivament. Aquests percentatges suposen increments 

molt significatius de 6,1 i 4,4 punts respectivament respecte el 

primer semestre. Al conjunt del Principat, si bé és cert que les 

taxes de creixement de l’ocupació al sector són, en termes 

relatius, més modestes, aquestes mostren una major 

regularitat i se situen en el 4,6%, ocupant ja a 70.680 persones. 

L’activitat ve registrant un creixement acumulat del 50,8% des 

de 2010 a l’àmbit CRiRC i del 42,6% a Sabadell, mentre a 

Catalunya és lleugerament inferior del 38,4%, ja que s’inicia 

més tard la seva recuperació, el 2012, igual que a Sabadell. 

 

Hostaleria

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

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

Altres serveis: reparació, ser. personals i a llars
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Serveis socials 

L’Educació tanca l’any amb una lleugera moderació del 

creixement 

L’Educació mostra un ritme de creixement estable durant els 

últims dos trimestres de l’any amb increments del 2,6% i del 

2,0% pel tercer i quart trimestre del 2018. Aquest creixement 

situa en 12.708 les persones ocupades al sector a l’àmbit del 

CRiRC, la xifra més alta assolida al llarg de tota la sèrie de 

dades. A Sabadell el creixement és sensiblement superior i se 

situa en el 2,8% el tercer semestre i en el 2,4% el quart. En el 

conjunt de Catalunya, es torna a observar un creixement 

lleugerament superior al dels altres territoris estudiats ja que, 

en el darrer trimestre de l’any, el sector de l’Educació ha 

crescut un 3,1%. A destacar l’accentuació de l’estacionalitat 

que es ve observant des de 2013. L’activitat crea ocupació al 

llarg de tot el període analitzat, amb un creixement acumulat 

del 30,0%. 

Les Activitats sanitàries i de serveis socials assoleixen 

màxims històrics  

Dels tres territoris comparats, l’àmbit del CRiRC és el que 

mostra un menor dinamisme pel que fa a la creació de llocs de 

treball en les Activitats sanitàries i de serveis socials. Tot i això, 

el sector creix a un ritme positiu del 3,6. Com s’ha dit, seguint 

una tendència que es repeteix des de finals del 2017, a la ciutat 

de Sabadell hi ha creixements més elevats. Concretament, 

durant el segon semestre de l’any el sector ha crescut un 4,8%. 

La creació d’ocupació al conjunt de l’economia catalana ha 

mantingut la dinàmica generalitzada de moderació del 

creixement i s’ha situat en el 4,0. Cal tenir en compte que, tot i 

la moderació de la que s’ha parlat, excepte a Sabadell, tant el 

CRiRC com Catalunya ja han assolit màxims històrics 

d’ocupació al sector i, en el cas del Principat, ja ocupa al 8,9% 

de la població ocupada. Des de 2008 el creixement 

experimentat ha estat del 46,7%. 

Retorn a la normalitat amb creixements destacables a les 

Administracions Públiques 

Després dels canvis administratius als que fèiem referència en 

l’anterior informe i que van suposar forts increments de les 

afiliacions a l’Administració pública a l’àmbit del CRiRC i, en 

especial, a Sabadell, a finals del 2018 s’ha retornat a una certa 

estabilitat. Aquesta estabilitat, però, s’ha caracteritzat per un 

destacat ritme de creixement que, al CRiRC, és del 7,3%. A 

Sabadell, l’increment és encara més notori i se situa en el 10%, 

molt per sobre de les xifres prèvies als canvis administratius 

esmentats. A Catalunya la situació és diferent i, després d’un 

primer semestre del l’any amb un creixement accelerat del 

7,9%, a finals del 2018 el creixement es modera situant-se en 

el 3,4%.  

 

Educació

Afiliacions (1) Variació interanual (%)

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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Clima empresarial 

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

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

Sabadell i el Banc de Sabadell ha permès desenvolupar 

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

com a part específica dels indicadors estadístics de l’Informe 

de Conjuntura Trimestral de Sabadell i l’àmbit dels 14 

municipis de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes 

(demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell més Caldes 

de Montbui i La Llagosta) 

Per a realitzar aquest seguiment i anàlisi dels resultats de 

l’Enquesta de clima empresarial el CIESC ha encarregat a 

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

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

conjunt de Catalunya. Aquest informe està elaborat per la 

secretaria tècnica del CIESC en base a les dades generades 

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

respostes de Catalunya. 

Per tant, els resultats obtinguts en la tabulació específica que 

s’ha demanat inclouen la informació dels establiments amb 

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

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

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

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

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

Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. 

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

operació estadística de periodicitat trimestral amb caràcter 

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

amb activitat a Catalunya sobre la situació en el període de 

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

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

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

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

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

l’establiment. 

L'obtenció de la informació es realitza, principalment, 

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

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

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

telefònica assistida amb ordinador (sistema CATI). 

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

els establiments amb activitat a Catalunya, independentment 

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

establiments amb activitat principal inclosa en les següents 

seccions (CCAE-2009): 

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

 Construcció: secció F (divisions 41 a 43). 

 Comerç: secció G (divisions 45 a 47). 

 Hostaleria: secció I (divisions 55 i 56). 

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

Les taules de resultats contenen informació sobre els 

percentatges de respostes positives, neutres i negatives per a 

cada un dels indicadors de situació/evolució i expectatives 

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

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

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

entre el percentatge de respostes positives i negatives (les 

taules del darrer trimestre de cada any ofereixen, també, 

informació referida al conjunt de l’any sobre la inversió i els 

factors que afecten a la marxa del negoci de l’establiment). 

Els resultats que s’ofereixen en la tabulació específica per a 

aquest Informe de Conjuntura provenen de l’aprofitament 

estadístic de l’operació CLEM, el disseny mostral de la qual té 

per objectiu l’obtenció de resultats per al conjunt de Catalunya, 

per als grans sectors (indústria, construcció, comerç, 

hostaleria, resta de serveis) i per dimensió de l’establiment. 

L’operació del CLEM no garanteix la representativitat dels 

resultats a nivell territorial.  

En aquest Informe presentem els resultats de l’Enquesta de 

Clima Empresarial corresponents a les valoracions del 

quart trimestre de 2018 i les expectatives per al primer 

trimestre de 2019, i l’Indicador de Confiança Empresarial 

corresponent al primer trimestre de 2019. Les enquestes es 

van realitzar la segona quinzena de desembre.  

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

Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes, incloent la 

demarcació de Sabadell més els municipis de Caldes de 

Montbui i La Llagosta. 

Els resultats provenen directament de l’aprofitament de 

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

Catalunya. 

Després de les renovacions de la base de la mostra que es van 

efectuar en les darreres enquestes, en aquesta operació la 

mostra efectiva ha augmentat de forma destacada i s’ha arribat 

a un total de 343 respostes. Això permet reduir l’error fins al 

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

aleatori simple).  

L’informe també inclou l’anàlisi dels resultats de les preguntes 

que es fan anualment sobre els factors que afecten la marxa 

del negoci i l’evolució de la inversió.  
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Valoracions del 4rt trimestre i expectatives per al 1r trimestre de 2019 

Secretaria tècnica del CIESC 

Confiança  

Índex de Confiança Empresarial (ICEH) 

L’Índex de Confiança Empresarial per al primer trimestre de 

2019 segueix la tendència negativa de les enquestes 

anteriors i es situa en 132,1 punts.  

Ha disminuït un -2% respecte del nivell del trimestre 

anterior, i un -3,2% respecte del mateix trimestre de fa un 

any.  

La disminució trimestral ens confirma la disminució de la 

confiança empresarial: en l’àmbit de Sabadell, Conca del 

Ripoll i Riera de Caldes l’índex es situava en 141,4 punts el 

quart trimestre de 2017 i ara és de 132,1. 

Les variacions interanuals de l’Índex són del 0,0% per al 

total de Catalunya i -1,8% per al conjunt d’Espanya. Les 

variacions trimestrals analitzades són totes negatives per a 

Catalunya i Espanya, excepte la de l’àrea de Barcelona que 

presenta una lleugera millora. 

 

 

  

 

Índex de confiança empresarial. IV/2018 i I/2019 (1) 

(índex 1 trim 2013 = 100) 

 
 

  Índex Variació 

trimestral (%) 

Variació 

interanual 

(%) 

CRiRC (1) 132,1 -2,0 -3,2 

Catalunya 137,4 -0,2 -0,0 

Espanya 132,5 -1,0 -1,8 

 Font: Idescat i INE 

 Unitat: Base 2013 I trim.=100 

(1) Sabadell i àmbit Conca Ripoll i Riera de Caldes 
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Indicadors d’activitat 

Marxa del negoci 

La valoració empresarial de l’evolució del negoci durant el 

quart trimestre de 2018 segueix retrocedint si bé en aquest 

trimestre el descens és inferior a l’anterior. El saldo passa 

de 4,8 a 4,5 punts. 

Un 55,1% de respostes han valorat estabilitat en la marxa 

del negoci i un 24,7% evolució a l’alça. Les respostes 

negatives passen del 18,4% al 20,2%. 

Per sectors constatem una diferència d’opinions entre la 

indústria i construcció, que presenten un saldo negatiu de 

-2,2 punts, mentre que els serveis tenen un saldo positiu 

de 10,6 punts.  

Els resultats del total de Catalunya donen un saldo positiu 

de la marxa del negoci en el quart trimestre de 2018 d’11,1 

punts, superior al de l’àmbit de Sabadell. Per grans sectors 

destaca el saldo mínim de la indústria (1,1 punts), mentre 

que els de la construcció (17,1) i comerç (10,1) són més 

positius.  

Les expectatives empresarials per al primer trimestre de 

2019 apunten un estancament donat que un 69% de 

respostes són d’estabilitat i el saldo és positiu però només 

de 3,2 punts (diferència entre respostes optimistes i 

pessimistes). De fet, aquest saldo és 8 punts inferior al de 

l’enquesta anterior. 

Les expectatives menys positives són per a la indústria: -

1,9 punts de saldo i un 71% de respostes que esperen 

mantenir l’activitat estable. Per als serveis l’evolució 

esperada és més positiva (7,7 punts de saldo) tot i que 

també ha baixat respecte de l’enquesta anterior. 

A nivell de tot Catalunya, el saldo de les expectatives per 

al primer trimestre de 2019 és positiu amb un valor de 9,5 

punts; per al sector de la construcció és del 10,8, per al 

comercial 9,1 i per a la indústria 5,7.  

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

 

 

Valoració de la marxa del negoci. Variació entre el 3r i 4rt trimestre 

2018. Per sector d’activitat(1) 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

(1) Demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i la 

Llagosta. 

 

 

 

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

Per sector d’activitat. IV/2018 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

(1) 

Total     

Trim. actual 24,7 55,1 20,2 4,5 

Expectatives proper trim. 17,1 69,0 13,9 3,2 

Indústria – Construcció     

Trim. actual 22,4 53,0 24,6 -2,2 

Expectatives proper trim. 13,4 71,3 15,3 1,9 

Serveis     

Trim. actual 26,8 57,0 16,2 10,6 

Expectatives proper trim. 20,4 66,9 12,7 7,7 

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

Demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell. Per sector 

d’activitat. IV/2018(1) 

(1) Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

Saldo entre respostes a 

l'alça i a la baixa  

A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total     

Trim. actual 1,6 -3,4 1,8 -0,2 

Expectatives proper trim. -5,7 3,2 2,4 -8,1 

Indústria – Construcció     

Trim. actual 0,4 -0,4 0,0 0,4 

Expectatives proper trim. -4,9 3,5 1,4 -6,3 

Serveis     

Trim. actual 2,7 -5,9 3,2 -0,5 

Expectatives proper trim. -6,1 2,9 3,2 -9,4 

4,5

-2,2

10,6

3,2 1,9

7,7
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Indicadors de la situació 

L’evolució del nombre d’ ocupats de les empreses durant 

el quart trimestre de 2018 manté un comportament 

majoritàriament estable (71,7%), amb un saldo positiu de 

6,4 punts. 

Hem de destacar la diferència de valoracions entre 

sectors. La indústria i construcció mostren una valoració a 

la baixa, amb un saldo negatiu de -2,7 punts, confirmant la 

tendència de l’enquesta anterior. En canvi, per al serveis 

les opinions són positives amb un saldo de 14,5 punts. De 

tota manera, cal dir que en tots els sectors les respostes 

de manteniment de l’ocupació superen el 70%. 

Pel que fa al nivell dels preus de compra a proveïdors, en 

general no es registren variacions significatives donat que 

en tots els casos les respostes estables passen del 87%. 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució 

respecte al trimestre anterior. Per sector d’activitat. IV/2018 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d' ocupats 17,3 71,3 11 6,4 

Nivell de preus 7,3 87,3 5,4 1,9 

Indústria–Construcció     

Nombre d' ocupats 13,6 70,2 16,3 -2,7 

Nivell de preus 6,8 87,5 5,8 1,0 

Serveis     

Nombre d' ocupats 20,7 73,1 6,2 14,5 

Nivell de preus 7,8 87,1 5,1 2,8 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució 

respecte al trimestre anterior. Per sector d’activitat. Variació entre 

el 3r i 4rt trimestre 2018. 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

Total 
   

  

Nombre d' ocupats 1,7 -1,1 -0,6 2,3 

Nivell de preus 4,3 -3,1 -1,2 5,5 

Indústria–Construcció     

Nombre d' ocupats 3,6 -6,4 2,8 0,7 

Nivell de preus 4,7 -3,3 -1,5 6,2 

Serveis     

Nombre d' ocupats 0,3 3,4 -3,7 4,0 

Nivell de preus 4,0 -2,9 -1,0 5,0 
 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 
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Indicadors de les perspectives 

Per al primer trimestre de 2019 les expectatives 

empresarials apunten a una estabilitat de l’ocupació: 

quasi un 82% de respostes preveuen mantenir els llocs de 

treball. En els sectors industrials i construcció aquest 

percentatge arriba al 84,6% (tot i que presenta un saldo 

negatiu), i en els serveis el percentatge és del 79,3%. 

Les expectatives d’evolució dels nivells de preus de 

compres a proveïdors registren saldos força positius a 

conseqüència de l’augment de respostes que preveuen 

preus a l’alça. Tot i això, val a dir que el % de respostes 

que no esperen variacions supera el 75% tant en el 

conjunt com sectorialment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució i expectatives de les exportacions 

Un 37,7% d’empreses han respòs que facturaven a 

l’estranger; per a la indústria/construcció aquest 

percentatge arriba al 55,8 %, i als serveis és un 21,4%. 

Els resultats segueixen el comportament de l’enquesta 

anterior i presenten un saldo negatiu de l’evolució del total 

d’exportacions durant el quart trimestre (-11,7 punts). 

A nivell sectorial també es manté l’evolució negativa:             

-12,6 a la indústria-construcció i -9,5 als serveis.  

Les expectatives d’exportació per al primer trimestre de 

2019 milloren les opinions de l’enquesta anterior i en 

aquesta presenten saldos positius, excepte per a la 

indústria que és de -1,2 punts. Les respostes que 

preveuen estabilitat en la facturació a l’estranger han 

augmentat i superen el 70%, mentre que les respostes 

pessimistes quant a les expectatives s’han reduït. 

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives 

per al proper trimestre. Per sector d'activitat. IV/2018 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d' ocupats 10,0 81,8 8,2 1,9 

Nivell de preus 18,0 78,4 3,6 14,4 

Indústria–Construcció     

Nombre d' ocupats 6,2 84,6 9,2 -3,1 

Nivell de preus 16,7 79,6 3,7 13,0 

Serveis     

Nombre d' ocupats 13,5 79,3 7,2 6,3 

Nivell de preus 19,1 77,4 3,5 15,6 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives 

per al proper trimestre. Per sector d'activitat. Variació entre el 3r i 4rt 

trimestre 2018. 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

  

Nombre d' ocupats -0,9 -0,3 1,2 -2,2 

Nivell de preus 13,1 -12,2 -0,9 14,0 

Indústria–Construcció     

Nombre d' ocupats -1,0 -0,3 1,3 -2,3 

Nivell de preus 12,3 -11,1 -1,2 13,5 

Serveis     

Nombre d' ocupats -0,7 -0,5 1,2 -1,9 

Nivell de preus 13,8 -13,2 -0,6 14,4 

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. IV/2018. 

 Empreses exportadores (1) No 

exporta 

(%) 
  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 
11,3 65,8 22,9 -11,7 62,3 

Expectatives per al  

proper trimestre 
13,6 74,1 12,3 1,3 62,9 

Indústria–Construcció      

Evolució respecte al  

trimestre anterior 
12,7 62,0 25,3 -12,6 44,2 

Expectatives per al  

proper trimestre 
13,8 71,1 15,0 -1,2 43,9 

Serveis      

Evolució respecte al  

trimestre anterior 
8,0 74,5 17,5 -9,5 78,6 

Expectatives per al  

proper trimestre 
13,1 81,5 5,3 7,8 80,1 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Saldo entre respostes a l'alça i a la baixa 
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Grau d’utilització de la capacitat productiva 

El grau d’utilització de la capacitat productiva en les 

empreses del sector industrial (no s’inclou construcció) 

presenta un increment tant en les valoracions com en les 

expectatives.  

Per al quart trimestre de 2018 el percentatge es situa en 

el 75,9%, 4 punts superior al del trimestre anterior. 

Les expectatives per al primer trimestre de 2019 apunten 

un 76,4%, percentatge que també és millor que el de les 

expectatives recollides en l’enquesta anterior.  

 

 

 

 

 

 

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives. Variació entre el 3r 

i 4rt trimestre 2018. 

 Empreses exportadores (1) No 

exporta 

(%) 
  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

 

Total 
   

   

Evolució respecte al  

trimestre anterior 
-2,7 4,4 -1,7 -1,0 -3,2 

Expectatives per al  

proper trimestre 
-3,4 11,1 -7,7 4,3 -3,2 

Indústria–Construcció      

Evolució respecte al  

trimestre anterior 
2,2 0,6 -2,9 5,1 -6,4 

Expectatives per al  

proper trimestre 
-3,8 10,3 -6,5 2,7 -7,7 

Serveis      

Evolució respecte al  

trimestre anterior 
-12,9 13,1 -0,3 -12,6 0,2 

Expectatives per al  

proper trimestre 
-2,9 14,5 -11,6 8,7 1,5 

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 

 

 
 

 

 

 

Grau d'utilització de la capacitat productiva.  

Trimestre actual i expectatives. IV/2018 

  Indústria (%) (1) 

Trimestre actual 75,9 

Expectatives per al proper trimestre 76,4 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Unitats: Mitjana. 

 

 

Grau d'utilització de la capacitat productiva. 

Variació en punts percentuals entre 3r i 4rt trimestre 2018. 

  Indústria (%) (1) 

Trimestre actual 4,0 

Expectatives per al proper trimestre 3,1 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

Unitats: variació punts percentuals. 

(1) No es consideren els establiments del sector de la construcció. 
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Factors que afecten la marxa del negoci 

Els resultats per al 2018 d’aquest indicador anual sobre 

els factors que incideixen en les activitats empresarials 

coincideixen amb els de l’any anterior: les principals 

amenaces es concentren en la debilitat de la demanda 

(51,4% de respostes del total d’empreses de la mostra), i 

l’augment de la competència (47,5%). 

Tanmateix, constatem que augmenta en quasi 7 punts 

percentuals la preocupació per la manca de mà d’obra 

qualificada (més a la indústria-construcció (8,8) que als 

serveis (5,4)). En canvi, la resta de factors redueixin la 

seva incidència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factors que afecten la marxa del negoci. IV/2018 

 
 

Factors que afecten la marxa del negoci. IV/2018 

  Indústria – 

Construcció  

(%) 

Serveis 

 

(%) 

Total 

 

(%) 

Debilitat de la demanda 54,6 48,5 51,4 

Manca de mà d’obra 

qualificada 24,7 23,2 23.9 

Insuficiència d’equipament 9,9 4,0 6,8 

Dificultats financeres 19,4 17,7 18,5 

Augment de la competència 46,5 48,4 47,5 

Altres factors 23,2 24,8 24,0 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

 

Factors que afecten la marxa del negoci. Variacions 2017-2018 

  Indústria – 

Construcció  

(%) 

Serveis 

 

(%) 

Total 

 

(%) 

Debilitat de la demanda -11,3 -5,6 -7,9 

Manca de mà d’obra 

qualificada 8,8 5,4 6,9 

Insuficiència d’equipament -15,3 -1,9 -7,5 

Dificultats financeres -9,8 -10,2 -10,0 

Augment de la competència -7,7 -4,4 -5,9 

Altres factors -11,0 -8,8 -9,8 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 
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Inversió: evolució i expectatives 

La valoració anual sobre l’evolució de les inversions 

durant l’any 2018 i respecte de l’any anterior presenta un 

saldo positiu de 16,5 punts per al conjunt de l’economia. 

Això és degut a que les respostes positives arriben 

gairebé al 27%. Les respostes estables són un 62,7%. Els 

serveis tenen un saldo positiu de 23,1 punts (amb un 30% 

de respostes a l’alça), mentre que per a la indústria i 

construcció el saldo és de 9 punts amb un 23% de 

respostes positives. 

En aquesta sentit hem de destacar que la valoració 

empresarial de l’esforç inversor anual realitzat durant l’any 

2018 és més positiva que la de l’any anterior en la que el 

saldo global va ser de 5,3. 

Quant a les expectatives d’inversió per al 2019, un 70,6% 

de respostes es concentren en l’estabilitat i el saldo de 

tendència global és positiu de 5 punts, però per sectors es 

registra una expectativa negativa per a la indústria-

construcció (-1) i positiva per als serveis (10,4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversió anual. Evolució i expectatives per sector d’activitat. Any 

2018 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

(1) 

Total 
   

  

Evolució respecte l’any 

anterior 26,9 62,7 10,4 16,5 

Expectatives per al  

proper any 17,2 70,6 12,2 5,0 

Indústria–Construcció      

Evolució respecte l’any 

anterior 23,1 62,9 14,0 9,0 

Expectatives per al  

proper any 16,1 66,8 17,1 -1,0 

Serveis      

Evolució respecte l’any 

anterior 30,3 62,6 7,1 23,1 

Expectatives per al  

proper any 18,2 74,0 7,8 10,4 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 

 

Inversió anual. Evolució i expectatives per sector d’activitat. 

Variacions 2017-2018 

  A l'alça 

(%) 

Estable 

(%) 

A la baixa 

(%) 

Saldo 

(1) 

Total 
   

  

Evolució respecte l’any 

anterior 6,7 -2,2 -4,5 11,2 

Expectatives per al  

proper any -0,4 -0,6 1,0 -1,3 

Indústria–Construcció      

Evolució respecte l’any 

anterior 5,7 -1,3 -4,4 10,1 

Expectatives per al  

proper any -1,2 0,8 0,4 -1,6 

Serveis      

Evolució respecte l’any 

anterior 8,0 -3,0 -5,0 13,0 

Expectatives per al  

proper any 0,4 -1,2 0,8 -0,4 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona 
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Estructura productiva: Llocs de treball per subsectors 
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Taules de dades 

 

Llocs de treball localitzats
1

Comptes de cotització

2017 2018 r r % r r % r r %

Sector Subsector 4t trim 1r trim 2n trim 3r trim 4t trim 4t trim (% )

4t trim- 3r 

trim

4t trim- 3r 

trim

4t trim-    4t 

trim

4t trim-    4t 

trim 4t trim17 4t trim18

4t trim-    4t 

trim

4t trim-    4t 

trim

Agricultura, ramaderia i silvicultura 387 393 365 373 360 0,2 -13 -3,5 -27 -7,0 44 45 1 2,3

Construcció 12.975 13.609 14.179 13.971 13.866 6,3 -105 -0,8 891 6,9 1.523 1.628 105 6,9

Indústria 49.209 50.296 51.097 51.041 50.374 22,8 -667 -1,3 1.165 2,4 2.893 2.877 -16 -0,6

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 8.935 9.125 9.256 9.160 8.995 4,1 -165 -1,8 60 0,7 778 756 -22 -2,8

Química, farma., plàstic i refí petroli 8.610 8.777 8.891 8.960 8.906 4,0 -54 -0,6 296 3,4 347 343 -4 -1,2

Maquinària i equipament mecànic 6.031 6.107 6.265 6.323 6.304 2,9 -19 -0,3 273 4,5 498 492 -6 -1,2

Tèxtil, confecció i cuir 4.734 4.849 4.947 5.019 4.903 2,2 -116 -2,3 169 3,6 256 258 2 0,8

Alimentació i begudes 4.402 4.725 4.849 4.771 4.649 2,1 -122 -2,6 247 5,6 201 210 9 4,5

Paper i arts gràfiques 4.220 4.186 4.203 4.170 4.137 1,9 -33 -0,8 -83 -2,0 265 264 -1 -0,4

Materials de transport 4.119 4.195 4.192 4.162 4.097 1,9 -65 -1,6 -22 -0,5 67 69 2 3,0

Produc. informàtics, electr, i òptics 2.592 2.652 2.680 2.663 2.643 1,2 -20 -0,8 51 2,0 100 98 -2 -2,0

Fusta, moble i suro 1.974 2.039 2.058 2.045 2.003 0,9 -42 -2,1 29 1,5 189 192 3 1,6

Altres manufactureres i extractives 1.334 1.365 1.395 1.410 1.402 0,6 -8 -0,6 68 5,1 68 68 0 0,0

Reciclatge, dist. energia i aigua 1.178 1.167 1.205 1.224 1.238 0,6 14 1,1 60 5,1 49 52 3 6,1

Minerals no metàl·lics 1.080 1.109 1.156 1.134 1.097 0,5 -37 -3,3 17 1,6 75 75 0 0,0

Serveis a la produccció 32.445 33.221 34.054 34.267 33.802 15,3 -465 -1,4 1.357 4,2 2.504 2.520 16 0,6

Act. professionals, científiques i tècniques 11.836 12.181 11.996 11.919 12.254 5,5 335 2,8 418 3,5 1.032 1.031 -1 -0,1

Act. administratives i serveis auxiliars 9.089 9.613 10.427 10.600 9.664 4,4 -936 -8,8 575 6,3 595 583 -12 -2,0

Act. financeres i d'assegurances 6.115 6.121 6.160 6.197 6.237 2,8 40 0,6 122 2,0 143 157 14 9,8

Informació i comunicacions 4.088 3.988 4.110 4.187 4.266 1,9 79 1,9 178 4,4 246 253 7 2,8

Act. immobiliàries 1.317 1.318 1.361 1.364 1.381 0,6 17 1,2 64 4,9 488 496 8 1,6

Serveis de distribució 62.252 62.013 62.814 62.749 64.108 29,0 1.359 2,2 1.856 3,0 5.087 5.039 -48 -0,9

Comerç al detall 33.112 32.345 32.970 32.904 34.154 15,5 1.250 3,8 1.042 3,1 2.620 2.584 -36 -1,4

Comerç a l'engròs i intermediaris 17.515 17.796 18.027 17.896 17.928 8,1 32 0,2 413 2,4 1.537 1.533 -4 -0,3

Transport i emmagatzematge 11.625 11.872 11.817 11.949 12.026 5,4 77 0,6 401 3,4 930 922 -8 -0,9

Serveis personals 21.044 21.364 21.054 21.459 22.150 10,0 691 3,2 1.106 5,3 2.275 2.306 31 1,4

Hostaleria 9.417 9.653 8.991 9.798 10.237 4,6 439 4,5 820 8,7 1.259 1.299 40 3,2

Altres serveis: reparació, serv.personals i a les llars 8.748 8.774 8.877 8.765 8.729 4,0 -36 -0,4 -19 -0,2 720 707 -13 -1,8

Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 2.879 2.937 3.186 2.896 3.184 1,4 288 9,9 305 10,6 296 300 4 1,4

Serveis socials 34.706 35.338 34.748 34.631 36.172 16,4 1.541 4,4 1.466 4,2 1.217 1.232 15 1,2

Educació 12.454 12.708 11.570 11.989 12.708 5,8 719 6,0 254 2,0 489 490 1 0,2

Act. sanitàries i de serveis socials 11.507 11.547 11.728 11.727 11.983 5,4 256 2,2 476 4,1 456 469 13 2,9

AAPP, defensa, seg.social i act.associatives 10.745 11.083 11.450 10.915 11.481 5,2 566 5,2 736 6,8 272 273 1 0,4

Serveis 150.447 151.936 152.670 153.106 156.232 70,7 3.126 2,0 5.785 3,8 11.083 11.097 14 0,1

Total 213.018 216.234 218.311 218.491 220.832 100,0 2.341 1,1 7.814 3,7 15.543 15.647 104 0,7

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l'Observatori del Treball i Teixit Productiu de la Generalitat de Catalunya
1
 Inclou tots els règims: RGSS, RETA, RE Agrari, RE de la Llar i RE del Mar.

Evolució dels llocs de treball localitzats i els comptes de cotització: CRiRC
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Llocs de treball localitzats
1

Comptes de cotització

2.017 2.018 r r % r r % r r %

Sector Subsector 4t trim 1r trim 2n trim 3r trim 4t trim 4t trim (% )

4t trim- 3r 

trim

4t trim- 3r 

trim

4t trim-    4t 

trim

4t trim-    4t 

trim 4t trim17 4t trim18

4t trim-    4t 

trim

4t trim-    4t 

trim

Agricultura, ramaderia i silvicultura 104 113 98 100 99 0,0 -1 -1,0 -5 -4,8 9 9 0 0,0

Construcció 4.297 4.483 4.666 4.607 4.510 2,0 -97 -2,1 213 5,0 579 625 46 7,9

Indústria 7.309 7.482 7.631 7.650 7.475 3,4 -175 -2,3 166 2,3 639 631 -8 -1,3

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.582 1.627 1.665 1.643 1.648 0,7 5 0,3 66 4,2 136 138 2 1,5

Tèxtil, confecció i cuir 1.383 1.388 1.420 1.469 1.342 0,6 -127 -8,6 -41 -3,0 130 132 2 1,5

Maquinària i equipament mecànic 1.018 1.005 1.059 1.069 1.036 0,5 -33 -3,1 18 1,8 114 110 -4 -3,5

Alimentació i begudes 1.001 1.029 1.058 1.024 1.030 0,5 6 0,6 29 2,9 57 57 0 0,0

Reciclatge, dist. energia i aigua 624 620 610 637 645 0,3 8 1,3 21 3,4 12 11 -1 -8,3

Paper i arts gràfiques 512 515 490 460 468 0,2 8 1,7 -44 -8,6 69 67 -2 -2,9

Química, farma., plàstic i refí petroli 388 487 502 516 530 0,2 14 2,7 142 36,6 29 30 1 3,4

Fusta, moble i suro 328 336 335 335 296 0,1 -39 -11,6 -32 -9,8 45 44 -1 -2,2

Altres manufactureres i extractives 241 239 243 235 227 0,1 -8 -3,4 -14 -5,8 16 12 -4 -25,0

Produc. informàtics, electr, i òptics 88 91 99 103 100 0,0 -3 -2,9 12 13,6 10 10 0 0,0

Minerals no metàl·lics 78 80 84 94 93 0,0 -1 -1,1 15 19,2 12 12 0 0,0

Materials de transport 66 65 66 65 60 0,0 -5 -7,7 -6 -9,1 9 8 -1 -11,1

Serveis a la produccció 16.285 16.607 16.979 17.111 16.676 7,6 -435 -2,5 391 2,4 1.078 1.073 -5 -0,5

Act. administratives i serveis auxiliars 4.860 5.186 5.489 5.592 4.974 2,3 -618 -11,1 114 2,3 217 215 -2 -0,9

Act. financeres i d'assegurances 5.622 5.620 5.638 5.680 5.708 2,6 28 0,5 86 1,5 78 78 0 0,0

Act. professionals, científiques i tècniques 3.161 3.247 3.219 3.149 3.221 1,5 72 2,3 60 1,9 439 437 -2 -0,5

Informació i comunicacions 1.952 1.860 1.923 1.988 2.061 0,9 73 3,7 109 5,6 112 113 1 0,9

Act. immobiliàries 690 694 710 702 712 0,3 10 1,4 22 3,2 232 230 -2 -0,9

Serveis de distribució 16.276 16.367 16.664 16.492 16.730 7,6 238 1,4 454 2,8 1.735 1.724 -11 -0,6

Comerç al detall 10.381 10.422 10.658 10.632 10.915 4,9 283 2,7 534 5,1 1.096 1.097 1 0,1

Comerç a l'engròs i intermediaris 3.381 3.430 3.413 3.279 3.213 1,5 -66 -2,0 -168 -5,0 402 386 -16 -4,0

Transport i emmagatzematge 2.514 2.515 2.593 2.581 2.602 1,2 21 0,8 88 3,5 237 241 4 1,7

Serveis personals 8.853 8.858 8.979 8.879 9.157 4,1 278 3,1 304 3,4 934 920 -14 -1,5

Hostaleria 3.441 3.385 3.416 3.443 3.654 1,7 211 6,1 213 6,2 501 496 -5 -1,0

Altres serveis: reparació, serv.personals i a les llars 4.086 4.151 4.183 4.142 4.053 1,8 -89 -2,1 -33 -0,8 325 311 -14 -4,3

Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.326 1.322 1.380 1.294 1.450 0,7 156 12,1 124 9,4 108 113 5 4,6

Serveis socials 17.028 17.304 17.388 17.118 18.117 8,2 999 5,8 1.089 6,4 537 533 -4 -0,7

Act. sanitàries i de serveis socials 7.033 7.067 7.202 7.180 7.366 3,3 186 2,6 333 4,7 236 241 5 2,1

AAPP, defensa, seg.social i act.associatives 6.852 7.030 7.281 6.936 7.534 3,4 598 8,6 682 10,0 90 85 -5 -5,6

Educació 3.143 3.207 2.905 3.002 3.217 1,5 215 7,2 74 2,4 211 207 -4 -1,9

Serveis 58.442 59.136 60.010 59.600 60.680 27,5 1.080 1,8 2.238 3,8 4.284 4.250 -34 -0,8

Total 70.152 71.214 72.405 71.957 72.764 32,9 807 1,1 2.612 3,7 5.511 5.515 4 0,1

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

987 20.727 6.018 7.936 26.896 3.448 21.412 13.699 6.923 8.473 72.764 12.110 15.195 4.244 220.832

Centres de treball 96 1.406 594 765 1.584 348 1.324 611 490 869 5.515 723 937 385 15.647

Llocs de treball assalariat
2

583 18.753 4.554 5.955 22.899 2.765 19.298 12.263 6.403 6.356 59.843 10.109 13.499 3.544 186.824

Llocs de treball autònom 404 1.974 1.464 1.981 3.997 683 2.114 1.436 520 2.117 12.921 2.001 1.696 700 34.008

Atur Atur registrat 1.097 1.704 815 1.002 2.509 816 2.108 665 403 2.480 12.596 618 1.400 403 28.616

Tax a d'atur registral 17,4% 10,5% 9,9% 8,6% 8,7% 12,7% 12,6% 9,2% 10,3% 13,2% 12,3% 6,6% 11,1% 10,0% 11,3%

Tax a d'ex cedents laborals 111,1% 8,2% 13,5% 12,6% 9,3% 23,7% 9,8% 4,9% 5,8% 29,3% 17,3% 5,1% 9,2% 9,5% 13,0%

Contractació Contractes 200 4.699 811 1.232 7.243 492 3.698 3.315 1.261 1.455 15.831 1.589 3.481 644 45.951

Construcció i mercat immobiliari Habitatges iniciats 0 3 2 2 31 0 2 6 0 3 170 4 26 2 251

Habitatges acabats 0 0 5 1 37 0 0 3 0 3 50 1 0 2 102

Operacions de comprav enda 14 86 53 55 87 19 99 27 30 94 515 35 52 24 1.190

Preu habitatge compra €/m
2

1.466,57 1.879,85 1.663,76 1.456,25 2.346,29 1.415,31 1.910,87 1.752,22 1.526,66 1.965,02 1.833,92 2.359,39 1.799,86 1.591,47 1.854,89

Preu habitatge lloguer € 312,13 621,90 626,68 685,81 747,22 507,05 624,89 676,07 649,64 630,19 632,85 804,84 625,00 543,79 647,77

Dinàmica (variacions interanuals)

Ocupació i teixit empresarial Llocs de treball 0,3 2,9 2,1 1,7 4,6 8,0 5,5 2,9 5,1 3,8 12,0 3,6 2,1 0,8 3,7

Centres de treball 4,3 3,6 1,2 -0,1 -0,3 2,1 0,4 2,2 0,0 0,2 0,1 0,8 0,6 1,6 0,7

Llocs de treball assalariat -0,2 3,3 3,5 1,9 5,4 10,6 5,7 3,2 5,4 4,8 14,3 3,8 2,5 0,5 7,2

Llocs de treball autònom 1,0 -0,4 -2,0 1,2 0,2 -1,6 2,9 1,0 1,2 1,1 2,2 2,7 -0,8 2,3 1,2

Atur Atur registrat -8,6 -8,0 -5,9 -11,9 -8,7 -6,8 -4,7 -6,4 -2,0 -3,1 -6,4 -10,7 -4,0 -6,7 -6,5

Contractació Contractes 19,8 3,3 -0,4 -0,2 0,6 4,5 -0,2 22,6 -7,1 8,4 -1,1 5,2 0,5 -32,2 1,1

Sectors econòmics Agricultura, ramaderia i silv icultura - - - - - - - - - - - - - - -7,0

Construcció -3,2 8,2 6,5 7,1 1,4 7,7 19,0 9,8 5,8 7,6 5,0 20,7 -15,3 4,3 6,9

Indústria -3,2 3,0 2,6 0,7 2,6 11,6 2,0 1,1 3,2 1,4 2,3 -1,5 4,3 -2,2 2,4

Serv eis a la produccció 18,5 4,8 4,2 1,4 8,9 -0,6 8,6 5,8 21,2 12,7 2,4 7,2 -9,1 1,7 4,2

Serv eis de distribució -2,8 0,3 -0,8 2,7 0,6 8,2 5,1 2,9 8,7 2,0 2,8 1,2 6,0 5,1 3,0

Serv eis personals 1,4 7,9 -1,0 1,6 17,7 1,6 -1,7 1,6 -3,8 1,0 3,4 11,6 5,0 6,6 5,3

Serv eis socials 2,0 6,3 4,5 0,1 0,4 2,1 12,6 3,2 0,5 5,7 6,4 1,7 -1,4 7,9 4,2

Serv eis 1,0 2,4 1,4 1,8 5,0 4,7 5,2 3,0 8,2 4,2 3,8 4,1 1,7 5,2 3,8

Total 0,3 2,9 2,1 1,7 4,6 8,0 5,5 2,9 5,1 3,8 3,7 3,6 2,1 0,8 3,7

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.

Principals indicadors per municipis, 4T-2018
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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/


 

 

 

 

 

 


