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Breu de dades

7 sectors productius

Activitats segons nivell tecnològic i basades en coneixement

Nota metodològica

Llocs de treball segons àmbits 
territorials

Llocs de treball, dades 
municipals.

Llocs de treball segons sexe.

Per tal de facilitar la lectura, 
podeu consultar cada apartat 

clicant sobre el mateix.
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Breu de dades

20.913
Empreses registrades 

295.745
RGSS (assalariats)

48.810344.555
Llocs de treball RETA (autònoms)

Font: OCBL a partir de dades de l'Hermes Intern, DIBA i Idescat i Diputació de Barcelona. Les dades corresponen al quart trimestre de cada any.

Les dades de 2022 i 2021 provenen d'Idescat, a partir dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Dades provisionals.

Durant el quart trimestre del 2022 s’han mantingut les dues dinàmiques diferenciades
que estan tenint lloc a la comarca. D’una banda, el teixit empresarial i el treball
autònom segueixen minvant tant respecte a l’any passat com respecte a abans de la
pandèmia (2019), mentre que el treball assalariat manté un fort ritme de creixement.

La tendència a la destrucció de teixit empresarial i de treball per compte propi que
s’està donant al Baix Llobregat divergeix de la resta de l’entorn metropolità i del
conjunt de Catalunya, on el nombre d’empreses tendeix a augmentar. El treball per
compte propi disminueix més acusadament a la comarca que a la resta d’àmbits
territorials. Per contra, el creixement dels llocs de treball assalariats és més elevat a la
comarca que a la resta d’àmbits analitzats.
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7 sectors productius. Dades generals.
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L’estructura productiva del Baix Llobregat es caracteritza per un major pes de la construcció, el comerç i la indústria que a la resta de l’àmbit metropolità i

Catalunya. Per contra, els serveis a la ciutadania i al consumidor tenen una menor presència a la comarca que a la resta de territoris analitzats. El sector que

ocupa a més persones són els serveis a les empreses, que concentren més d’un de cada quatre llocs de treball a la comarca (28,9%). Aquest percentatge és similar al

del conjunt de Catalunya, però lleugerament inferior al de l’Àmbit Territorial Metropolità, on els serveis empresarials suposen el 32,0% dels llocs de treball. Això es

dona com a resultat de la tendència del centre metropolità a expulsar a la indústria cap a zones perifèriques i a concentrar serveis empresarials de caràcter avançat.

Respecte al tercer trimestre del 2022, destaca com la indústria és l’únic sector que perd llocs de treball (-0,4%). El sector amb major creixement en llocs de treball

ha estat serveis a la ciutadania (+4,8%) seguit de serveis al consumidor (+1,6%) i serveis relacionats amb l’empresa (+1,3%).

Distribució llocs de treball segons 7 sectors i àmbits territorials.

Consulteu l’annex per veure la classificació d’activitats segons CCAE 2 dígits.

Variació trimestral dels llocs de treball segons sectors productius.

Font: OCBL a partir de dades de l’Idescat.

S’han exclòs de la classificació els llocs de treball no classificats.
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7 sectors productius. Distribució municipal.
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Distribució dels llocs de treball segons sectors productius.

Font: OCBL, a partir dels registres mensuals de treballadors en alta darrer dia del mes de l'INSS.
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7 sectors productius. Distribució segons sexe.
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Distribució dels llocs de treball segons sexe i sectors productius. Baix Llobregat.

Diferencial segons sexe.

El nombre de dones treballadores al Baix Llobregat només es superior en 2 sectors:  serveis a la ciutadania (70,4%) i serveis al consumidor (52,0%). 

En l’extrem oposat trobem la construcció on les dones representen el 12,3%. En altres paraules, al sector de la construcció hi ha un -86,0% menys de dones que d’homes.

Pel que fa als sectors amb més pes de persones treballadores, les dones representen el 46,6% al comerç, el 32,4% a la indústria i el 40,1% al sector dels serveis relacionats amb l’empresa.  

Font: OCBL a partir de dades de l’Idescat.

Font: OCBL a partir de dades de l’Idescat.
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7 sectors productius. Distribució municipal llocs de treball ocupats per  dones.
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Font: OCBL a partir de les dades publicades per l’INSS. Les dades corresponen al quart trimestre.

Cliqueu aquí per fer el mapa interactiu

COMERÇ INDÚSTRIA SERVEIS RELACIONATS AMB L’EMPRESA

% de dones treballadores en les principals activitats. Detall municipal.

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=ff2783fa48f368454e59f697bb5da054&3D=false


Estructura Productiva del Baix Llobregat. 4T 2022. Gener 2023.

Activitats basades en tecnologia i coneixement.
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Pes dels  llocs de treball d’alt valor afegit respecte el total.

Els llocs de treball en activitats amb nivells tecnològics alts i

mitjans-alts representen el 37,4% dels llocs de treball

industrials del Baix Llobregat, un percentatge superior a la

mitjana catalana (32,4%), però inferior al de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona (41,2%). En canvi, els serveis

intensius en coneixement tenen una menor presència a la

comarca i només representen el 41,2% dels llocs de treball als

serveis, davant d’un pes molt més significatiu a la resta de

Catalunya (49,1%) i de l’àmbit territorial metropolità (50,6%)

La localització d’aquests llocs de treball és important, en tant

que indica la presència d’activitats d’alt valor afegit.

Font: OCBL, a partir de les dades d’afiliacions publicades per l’Idescat.
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Activitats basades en tecnologia i coneixement. Dades municipals.
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A la comarca hi ha quatre municipis amb una elevada especialització en

activitats industrials d’alt valor afegit, en els que el pes de les activitats

d’alta i mitjana-alta tecnologia representen més de la meitat dels llocs de

treball industrials. Aquests municipis són Corbera de Llobregat (59,2%),

Cervelló (58,8%), Abrera (58,3%) i Sant Joan Despí (53,2%).

Les activitats intensives en coneixement es troben més distribuïdes per la

comarca, amb cinc localitats en les que el pes d’aquestes activitats

representen més de la meitat dels llocs de treball als serveis. Castellví de

Rosanes (64,5%), Sant Feliu de Llobregat (64,2%), Martorell (55,1%), Sant

Esteve Sesrovires (54,3%) i Sant Joan Despí (53,1%) són els municipis amb

major pes d’aquestes activitats.

Font: OCBL, a partir dels registres mensuals de treballadors en alta darrer dia del mes de l'INSS.
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Annex

Font de dades

Inici

Tot i que les dades d’estructura productiva provenen del registre de les afiliacions i empreses que recull l’INSS mensualment, les dades
d’estructura productiva s’obtenen de diferents fonts d’informació en funció de la seva disponibilitat.

Les dades anteriors a 2021 s’obtenen de l’hermes intern de Diputació de Barcelona.

A partir de 2021 les dades s’obtenen d’IDESCAT: Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat
Social , excepte les dades d’afiliacions segons sexe i les municipals a 2 dígits de CCAE-09 que s’obté del registre mensual de
treballadors de l’INSS. En aquest últim cas als registres amb secret estadístic (menys de 5 individus) se'ls hi ha assignat un 5. A més a
més, s’han omès els registres on no consta l’activitat o el sexe del treballador.

https://www.idescat.cat/pub/?id=afic&n=8273&geo=com:11
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST10/EST305/c43ad8ea-fe79-4329-ac8e-e5758f3c4d7a
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Annex Classificació activitats econòmiques en 7 sectors 
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Annex 
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Classificació activitats de tecnologia alta i mitjana-alta i activitats basades en el 
coneixement
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