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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 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.

Inici
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Estructura Productiva. Posicionament comarcal en el context de 
l'àmbit territorial metropolità i Catalunya.

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. Inici

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.
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Empreses

20.913
Empreses registrades al 

Baix Llobregat. 

La lenta tendència a la recuperació del teixit empresarial que s’havia donat entre el 2016 i el 2019 sembla haver-se trencat amb
l’arribada de la covid-19. Tot i la recuperació parcial del nombre d’empreses durant el 2021 (+2,4%), la variació entre el quart trimestre
del 2021 i del 2022 torna a ser negativa amb 161 empreses menys (-0,8%). Així doncs, la comarca es troba clarament per sota del
nombre d’empreses amb el que comptava al 2019 (-1.469, -6,6%) i al 2008 (-2.081, -9,1%).

La destrucció de teixit empresarial no és un fenomen únic a la comarca, ans al contrari, és una dinàmica equivalent a la que es dona al
conjunt de Catalunya.

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.

Inici

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.
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Empreses

Les activitats relacionades amb el comerç i la restauració concentren una de cada tres empreses de la comarca (32,8% del total). Aquestes dues activitats disminueixen respecte 
2021. Cal destacar com el decrement és més acusat i prolongat pel comerç (-4,2% respecte 2021) i (-11,2% respecte 2008).

Respecte al 2021, els sectors on més ha crescut el nombre d’empreses han estat les construcció d’immobles i les activitats immobiliàries, mentre que el comerç, les activitats 
especialitzades de la construcció i el serveis de menjar i begudes són els sectors que registren més pèrdues.

Les 10 activitats que concentren el major nombre d’empreses al Baix Llobregat.

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.

Font: OCBL a partir de dades de l'Hermes Intern, DIBA i Idescat i Diputació de Barcelona.

Inici

Dinamisme empresarial.

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.
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Empreses. Distribució municipal.

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.

Inici

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.

Cliqueu aquí per fer el mapa interactiu

Evolució de les empreses registrades al Baix Llobregat. Detall municipal.

Variació relativa (%) respecte 2019. Variació relativa (%) respecte 2020. Variació relativa (%) respecte 2021.Variació relativa (%) respecte 2008.

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=9ea6e30c79444c59490540144892c30e&3D=false
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La disminució interanual del nombre 
d’empreses al Baix Llobregat s’explica 
per la variació negativa a 18 dels 30 

municipis de la comarca. 

Respecte al 2008, en canvi, l’evolució 
ha estat molt més homogènia, ja que 

només dos municipis han vist 
incrementar el nombre d’empreses 

(Cervelló i Pallejà), mentre que els 28 
restants han registrat pèrdues, sent 

aquestes superiors al 20% per a 
Castellví de Rosanes, El Papiol i Sant 

Climent de Llobregat.

Empreses. Distribució municipal.

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. Inici

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.
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Llocs de treball en Règim General (RGSS).

295.745
Llocs de treball RGSS al 

Baix Llobregat. 

Després de la variació anual negativa dels llocs de treball en règim general al Baix Llobregat l’any 2020 (-2,1%, 5.872 assalariats menys),
el 2022 registra un creixement del 4,3% (+12.140 assalariats) seguint amb el creixement ja observat l’any 2021 (+4,2%, +11.340).
El Baix Llobregat destaca pel seu creixement continuat en afiliacions al RGSS, sobretot respecte 2008 i 2020. En tots els períodes el
creixement és superior a la resta d’àmbits territorials de referència (AMB, ATM i Catalunya).

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.

Inici

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.
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Llocs de treball en Règim General (RGSS).

El fort creixement que han experimentat les

grans empreses localitzades a la comarca entre

el 2008 i el 2022, juntament amb la pèrdua de

llocs de treball a les PiMES ha fet que les

empreses de més de 250 treballadors passessin

de concentrar el 21,1% dels llocs de treball al

2008, a representar el 33,1% del total. Les

PiMES, en canvi, han passat del 51,0% al 39,7%.

A major grandària, major creixement de 

l’ocupació.

Des de la crisi del 2008, els llocs de treball

assalariats a les grans empreses (més de 250

treballadors/es) han crescut un 94,2% i a les

empreses mitjanes (entre 51 i 250

treballadors/es) un 21,0%. Aquests creixements

tan accentuats contrasten amb la pèrdua de pes

de les empreses més petites (menys de 50

treballadors/es), les quals han perdut el 3,3%

dels llocs de treball amb els que comptaven al

2008.

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.

Inici

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.

295.745
Llocs de treball RGSS

(assalariats) 

80.475
De 51 a 250 treballadorsFins 50 treballadors

117.485
251 i més treballadors

97.785
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Llocs de treball en Règim General (RGSS).

Inici

Les 10 activitats que concentren el major nombre de llocs de treball en RGSS al Baix Llobregat.

Durant aquest quart trimestre del 2022 és remarcable com de les 10 activitats que més persones assalariades ocupen a la comarca, només comerç al detall ha registrat una 
variació anual negativa respecte 2021 (-0,3%). De fet, sectors com comerç a l’engròs, serveis de menjar i begudes i administració pública han registrat creixements del 4,2%, 
3,0% i 1,4% respectivament. L’evolució dels llocs de treball per compte d’altri posterior a la crisi del 2008 també ha estat molt positiva. Només construcció i fabricació de 
productes metàl·lics han registrat pèrdues de llocs de treball (-16,1% i -25,5% respectivament), la resta de sectors han crescut amb força, sent especialment acusat el creixement 
d’emmagatzematge (77,4%) administració pública (+72,6%) i d’activitats sanitàries (+53,0%).

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.

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.

Dinamisme dels llocs de treball en RGSS al Baix Llobregat.
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Llocs de treball en Règim General (RGSS). Distribució municipal.

Inici

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.

Variació relativa (%) respecte 2019. Variació relativa (%) respecte 2020. Variació relativa (%) respecte 2021.Variació relativa (%) respecte 2008.

Cliqueu aquí per fer el mapa interactiu

Evolució de llocs de treball (RGSS) registrats al Baix Llobregat. Detall municipal.

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=1f37fbfaa7c63dd9c1a41d41804d3e94&3D=false
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Llocs de treball en Règim General (RGSS). Distribució municipal.

Inici

Durant aquest darrer trimestre només 
quatre localitats han perdut llocs de treball 

assalariats respecte al 2021. D’aquests 
quatre municipis destaca la Palma de 

Cervelló, que ha perdut el 18,3% dels llocs 
de treball degut a la destrucció d’ocupació a 

la indústria. 

La resta de municipis, en canvi, han registrat 
creixements de l’afiliació que van del 0,7% 
de Molins de Rei al 18,7% d’Esparraguera.

En total, al desembre del 2022 hi ha un 4,3% 
més de llocs de treball assalariats a la 

comarca que al mateix trimestre del 2021.

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.

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.



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

Llocs de treball en Règim General (RGSS) segons grandària del 
compte de cotització. Distribució municipal.

Inici

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.

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.
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Llocs de treball en Règim General (RGSS). Població del règim general 
per residència padronal vs. ubicació del compte de cotització.

Font: OCBL a partir de dades d’Idescat, afiliacions segons residència padronal i compte de cotització. Inici

Quan es posen en relació els llocs de treball a la comarca i la

població ocupada que resideix al Baix Llobregat (però que pot

treballar a qualsevol altre lloc) s’observa un “dèficit” de llocs de

treball que comporta la dependència dels mercats laborals

d’altres comarques, ja que hi ha un 19,9% més de població

ocupada que viu a la comarca que llocs de treball que s’hi

localitzen.

El caràcter eminentment residencial d’alguns municipis fa que el

nombre de llocs de treball localitzats sigui molt inferior a la

població ocupada que viu a la mateixa localitat. Municipis com

Begues, Torrelles de Llobregat, Corbera de Llobregat, Collbató o

Vallirana tenen un caràcter residencial molt marcat, mentre que

El Prat de Llobregat, Sant Just Desvern o Sant Esteve Sesrovires

tenen una major funció productiva, ja que registren un nombre

de llocs de treball superior al de la seva població ocupada

resident.
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Llocs de treball en RGSS. Distribució segons sexe.

Inici

Cliqueu aquí per fer el mapa interactiu

Font: OCBL a partir de dades de l’INSS. Desembre 2022.

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=ff2783fa48f368454e59f697bb5da054&3D=false
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Llocs de treball en Règim Autònoms (RETA).

48.810
Llocs de treball RETA al 

Baix Llobregat. 

Una vegada més, el treball autònom ha tingut un pitjor comportament al Baix Llobregat que a la restà de l’àmbit metropolità i del
conjunt de Catalunya. Aquesta dinàmica no és recent, si no que es reprodueix per a tots els anys analitzats.

Després de l’increment experimentat durant el 2021 (+1,4%), les afiliacions per compte propi decauen amb la pèrdua de 370 autònoms
(-0,8%) pel que es torna a destruir ocupació. La variació respecte a 2008 és del -9,4%, el que ha suposat una davallada de 5.076 llocs de
treball autònoms. Aquesta caiguda contrasta amb les variacions molt més moderades de Catalunya (-3,3%) i de l’Àmbit Territorial
Metropolità (-4,0%) i, especialment, amb el creixement a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on la variació respecte al 2008 ha estat del
+5,2%.

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.

Inici

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.
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Llocs de treball en Règim Autònom (RETA).

Inici

El 43,3% del treball autònom es concentra al comerç al detall, el transport, les activitats especialitzades de la construcció i la restauració, tots ells sectors amb variacions 
negatives dels llocs de treball autònoms durant tots els períodes analitzats.

Durant aquest darrer trimestre les activitats on més ha crescut el treball per compte propi han estat les activitats sanitàries, la construcció i l’educació (+3,8%, +2,3% i 5,5% 
respectivament). No obstant, les baixes d’afiliació autònoma a sectors com el transport o el comerç han fet que el balanç anual comarcal sigui negatiu (-0,8%).

Les 10 activitats que concentren el major nombre de llocs de treball en RETA al Baix Llobregat.

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.

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.

Dinamisme dels llocs de treball en RETA al Baix Llobregat.
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Llocs de treball en Règim Autònom (RETA). Distribució municipal.

Inici

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.

Variació relativa (%) respecte 2019. Variació relativa (%) respecte 2020. Variació relativa (%) respecte 2021.Variació relativa (%) respecte 2008.

Cliqueu aquí per fer el mapa interactiu

Evolució de llocs de treball (RETA) registrats al Baix Llobregat. Detall municipal.

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=bb1d200539dd61b226f05a124a0dad50&3D=false


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

Llocs de treball en Règim Autònom (RETA). Distribució municipal.

Inici

La Palma de Cervelló, Torrelles de Llobregat 
i Sant Climent de Llobregat registren les 

majors pèrdues de llocs de treball autònom 
amb caigudes d’entre el 3,8%, 3,8% i 3,7% 

respectivament.

Només cinc municipis registren un 
creixement d’autònoms respecte 2008: Sant 
Andreu de la Barca (7,5%), El Papiol (6,7%), 

Cornellà de Llobregat (5,7%), Martorell 
(3,1%) i Molins de Rei (1,0%).

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.
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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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