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ESTUCTURA PRODUCTIVA: Disminueix la població assalariada, tot i que augmenten els centres de cotització i les afiliacions en règim autònom. 
La població assalariada al Baix Llobregat disminueix respecte a l’anterior trimestre en 1.882 persones. Es comptabilitzen 174 centres de cotització 
més i 283 afiliacions en el règim autònom més respecte al trimestre anterior. 
 
ATUR REGISTRAT: Disminueix l’atur registrat en 4.461 persones respecte el trimestre anterior i en 7.081 persones en termes interanuals. 
 
CONTRACTACIÓ REGISTRADA: Augmenta en 8.618 els contractes registrats a la comarca respecte a l’anterior trimestre, en gran part, per 
l’augment de la contractació temporal. Interanualment també creix la contractació. 
 

 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
 
Després d’onze trimestres de creixement, disminueix la població assalariada a la comarca. Durant el 2n 
trimestre de 2016, però, continua augmentant el nombre de centres de cotització a la Seguretat Social i  
el nombre de d’afiliacions en el règim autònom. 
 

 El sector educatiu es presenta com la principal activitat econòmica que fa caure l’afiliació en aquest trimestre, tot 
i que també es dóna una caiguda de la població afiliada en activitats de recerca i desenvolupament i en serveis 
socials sense allotjament. Pel que fa a les activitats que més creixen en afiliació respecte el trimestre anterior, 
destaquen les de comerç al detall i activitats especialitzades de la construcció.  

 En termes interanuals, l’augment d’afiliació està protagonitzat clarament per l’activitat de transport aeri i serveis 
socials sense allotjament. Les activitats que han caigut en afiliació en termes interanuals són recerca i 
desenvolupament, activitats de seguretat i investigació i activitats relacionades amb l’ocupació. 

 
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 Coneixement
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ATUR REGISTRAT 
 
L’atur registrat continua disminuint en el segon trimestre de l’any, i en termes interanuals es confirma el 
descens de l’atur en més de 7.000 persones.  
 
 La baixada de l’atur en aquest trimestre es dóna sobretot entre els homes, i especialment en els grups entre 25 i 

44 anys.  
 Comparant amb el mateix període de l’any anterior, es confirma un trimestre més la disminució de l’atur registrat 

en tots i cadascun dels grups de sexe i edat. 
 El 14,8% de les persones aturades tenen nacionalitat estrangera, una proporció que es manté per sota de 

l’Àmbit metropolità (16,7%) i del conjunt de Catalunya (19,5%).   
 Transport terrestre i per canonades, activitats administratives d’oficina i activitats relacionades amb l’ocupació 

han estat les activitats que més han disminuït en termes relatius l’atur registrat a les oficines. 
 Per contra, les activitats que més han crescut en termes relatius l’atur aquest trimestre han estat activitats de 

silvicultura i explotació forestal, extracció de minerals no metàl·lics, educació i telecomunicació. 
 El nombre de persones perceptores de prestacions per desocupació ha continuat disminuint aquest trimestre, tot 

i que la proporció de perceptors de prestacions sobre el total d’atur augmenta fins al 57,0% del total de persones 
registrades a les oficines. 

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

n %
85 - Educació 851 55 6,9
61 - Telecomunicacions 147 9 6,5
2 - Silvicultura i explotació forestal 36 5 16,1
31 - Mobles 187 5 2,7
64 - Mediació financera 143 5 3,6
70 - Seus centrals i consultoria empresarial 104 5 5,1
95 - Reparació ordinadors i efectes personals 122 4 3,4
8 - Minerals no metàl·lics ni energètics 21 2 10,5
9 - Suport a les indústries extractives 1 1 :
33 - Reparació i instal·lació de maquinària 152 1 0,7

n %
78 - Activitats relacionades amb l'ocupació 3.499 -508 -12,7
47 - Comerç detall, exc. vehicles motor 5.148 -378 -6,8
81 - Serveis a edificis i de jardineria 3.225 -342 -9,6
56 - Serveis de menjar i begudes 3.321 -322 -8,8
43 - Activitats especialitzades construcció 2.789 -266 -8,7
46 - Comerç engròs, exc. vehicles motor 2.206 -203 -8,4
82 - Activitats administratives d'oficina 1.293 -192 -12,9
41 - Construcció d'immobles 1.994 -178 -8,2
84 - Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 2.329 -175 -7,0
49 - Transport terrestre i per canonades 821 -150 -15,4
Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Coneixement
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CONTRACTACIÓ REGISTRADA 
 
Augmenten en 8.618 els contractes registrats respecte el trimestre anterior, especialment pel pes de la 
contractació temporal. En termes interanuals, la contractació s’incrementa en 7.824 més respecte al mateix 
període de 2015. 
 
 La contractació creix en un 14,5% respecte al trimestre anterior i en un 13% respecte el segon trimestre de 

2015. 
 Els contractes augmenten pel creixement significatiu de la contractació temporal (8.447 contractes més, 

+16,4%),  la modalitat de contractació indefinida augmenta però de manera més discreta (171 contractes més, 
+2,1%). 

 El 87,9% dels nous contractes d’aquest trimestre han estat temporals, proporció que augmenta lleugerament 
respecte el trimestre anterior. 

 Per sectors econòmics, els que més han augmentat el nombre de contractes aquest trimestre han estat comerç, 
restauració i hoteleria i serveis a la producció. 

 Les activitats que concentren la major proporció de contractes respecte el total continuen sent el comerç, 
restauració i hoteleria (concentren el 24,4% del total de contractes), seguides dels serveis a la producció, que 
concentren el 22,7% dels contractes d’aquest trimestre.1  

 El 35,4% de les contractacions registrades van ser per a ocupacions elementals i un 22,7% per a treballadors de 
restauració, personals i venedors.  

 La contractació de persones estrangeres segueix la mateixa tendència que el global de la contractació. Així, els 
contractes a estrangers augmenten respecte el trimestre anterior (+16,7%, 1.414 contractes més) i es situen en 
un 14,5% del total de contractes (per sota de la mitjana del conjunt de l’àmbit metropolità i de Catalunya). 

 
 

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:  

 

                                                
1 Respecte a la contractació corresponent a la categoria de CCAE “Serveis a la producció” (que fins ara aplegava els contractes formalitzats a 
través d’ETT), cal esmentar un canvi que s'ha produït en les estadístiques de contractació per part d’aquestes ETT, ja que des del passat 16 de 
gener de 2015 estan obligades a comunicar el compte de cotització de l'empresa usuària, i això implica que en les estadístiques de contractes, 
l'activitat econòmica serà extreta de l'empresa usuària i no pas de l'ETT com passava fins ara. Aquest canvi metodològic tindrà una implantació 
gradual en funció de la tabulació de les dades de nous contractes que farà que el pes de l’activitat “Serveis a la producció” disminueixi en favor 
d’altres activitats, especialment d’indústria i de comerç, degut a aquells contractes que quedaven classificats en l’activitat de l’ETT en comptes del 
compte de cotització de l’empresa usuària. 
 

http://www.elbaixllobregat.net/analisi/index.asp?id_menu=558
http://www.elbaixllobregat.net/observatori
http://twitter.com/#!/observatoribl

