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ESTUCTURA PRODUCTIVA: La població assalariada al Baix Llobregat augmenta en 2.079 persones, el règim autònom s’incrementa amb 
només 43 inscrits, i es comptabilitzen 118 centres de cotització més respecte l’últim trimestre. 
 
ATUR REGISTRAT: Disminueix l’atur registrat en 795 persones respecte al quart trimestre de 2013.  
 
CONTRACTACIÓ REGISTRADA: Augmenta la contractació respecte a l’anterior trimestre. 
 

 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
 
Tots tres components de l’estructura productiva (població assalariada, autònoma i comptes de cotització) augmenten  
per als tres àmbits territorials estudiats: Baix Llobregat, l’àmbit metropolità i per al conjunt de Catalunya. 
 
 Pel que fa a les activitats que més creixen, s’hi troben activitats relacionades amb l’ocupació i la construcció 

d’immobles. Per altra banda, les activitats vinculades al comerç al detall i les activitats administratives d’oficina 
són les que més decreixen. 

 
 Per cinquè trimestre consecutiu, el component de competitivitat del Baix Llobregat és positiu, tanmateix, 

augmenta, per primera vegada el component de dinàmica global en les aportacions al creixement de l’ocupació 
(en termes d’afiliació a la Seguretat Social)  de la comarca.  

 
Evolució dels centres de cotització a la Seguretat Social i de la població assalariada. Baix Llobregat

Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació
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ATUR REGISTRAT 
Disminueix l’atur registrat respecte al trimestre anterior entre el conjunt de la població però no entre els estrangers 
que augmenta tot i que lleument, un 0,1%.  
 
 L’atur registrat es redueix un 1,2% respecte al quart trimestre de 2.013 essent el Baix Llobregat l’àmbit estudiat 

que ho fa amb més intensitat en comparació amb l’àmbit territorial metropolità i el conjunt de Catalunya. 
 La disminució de l’atur d’aquest trimestre es dóna principalment entre els homes especialment entre els 25 i els 

54 anys. Respecte el mateix període de l’any anterior destaca una persistent disminució de l’atur registrat entre 
els grups de població d’edats compreses entre 16 a 44 anys amb caigudes que van del 13 al 20 per cent. 

 Entre les persones estrangeres registrades en oficines del Baix Llobregat l’atur disminueix un 13,5% respecte 
l’any anterior. 

 Les activitats de comerç al detall i activitats administratives d’oficina són les activitats que més han augmentat el 
nombre de persones aturades aquest trimestre.  

 
Activitats econòmiques que més han fet pujar o baixar l'atur registrat. Baix Llobregat

n %
47- Comerç detall, exc. vehicles motor 20.741 613 3,0
82- Activitats administratives d'oficina 4.656 234 5,3
81- Serveis a edificis i de jardineria 11.979 139 1,2
97- Llars que ocupen personal domèstic 1.806 114 6,7
96- Altres activitats de serveis personals 4.210 85 2,1
64- Mediació financera 960 83 9,5
90- Activitats artístiques i d’espectacles 454 60 15,2
58- Edició 701 58 9,0
73- Publicitat i estudis de mercat 1.707 53 3,2
86- Activitats sanitàries 3.107 45 1,5

n %
78- Activitats relacionades amb l’ocupació 14.083 -742 -5,0
41- Construcció d’immobles 10.508 -436 -4,0
74- Activitats professionals i tècniques ncaa 4.847 -261 -5,1
43- Activitats especialitzades construcció 15.308 -219 -1,4
52- Emmagatzematge i afins al transport 2.987 -190 -6,0
85- Educació 3.306 -123 -3,6
18- Arts gràfiques i suports enregistrats 2.450 -120 -4,7
23- Productes minerals no metàl·lics ncaa 1.049 -113 -9,7
49- Transport terrestre i per canonades 4.555 -98 -2,1
29- Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1.346 -91 -6,3
Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació
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CONTRACTACIÓ REGISTRADA 
Augmenta en un 0,9% la contractació registrada a la comarca respecte el trimestre anterior enfront de l’àmbit 
metropolità i Catalunya que perden un 5,8% i un 7,5% respectivament.  
 
 Això suposa un total de 413 contractes més registrats a la comarca respecte a l’anterior trimestre i un 15% 

respecte al mateix període de l’any anterior.  
 Continua la tendència ja iniciada durant l’últim trimestre de 2013 amb un 10,3% més d’indefinits que el trimestre 

anterior i un 7% més que al primer trimestre de l’any passat. 
 Els serveis a la producció (inclou ETT) que en el quart trimestre de 2013 suposaven 42,1% del total de la 

contractació aquest trimestre es queden en un 28,2% sobre contractes registrats a la comarca.  
 El 33,7% de les contractacions registrades són per a ocupacions elementals i un 20,1% per a treballadors de 

serveis a la restauració, personals i venedors. 
 La contractació de persones estrangeres disminueix aquest trimestre en un 0,6%. 
 
 
Es pot consultar l’informe complet a:  www.elbaixllobregat.net/analisi/index.asp?id_menu=558 

Observatori Comarcal del Baix Llobregat:  www.elbaixllobregat.net/observatori 

  http://twitter.com/#!/observatoribl 

 
 

 
Amb la col·laboració de:  
 
 
 
 

 


