P. treballadores en alta del Baix Llobregat
Febrer de 2022
A continuació es presenten les darreres dades
disponibles dels p. treballadores en alta

Comparativa territorial 7 sectors

registrats al Baix Llobregat (persones que

treballen a la comarca).
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Disposeu de dades municipals, sectorials i
comparació territorial amb àmbits de
referència.

Activitats segons contingut tecnològic
(indústria) i nivell de coneixement (serveis)
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Mapes

Comparativa territorial
Taula 1. Distribució de les activitats econòmiques en 7 sectors segons àmbits territorials.

Gràfic 1. Distribució de les activitats econòmiques.

Font: OCBL a partir de dades de l’INSS.
Consulteu l’annex per veure la classificació d’activitats segons CCAE 2 dígits.
*Als registres amb secret estadístic (menys de 5 individus) se'ls hi ha assignat un 5. S’han omès els registres on no consta
l’activitat o el sexe del treballador.
Les xifres absolutes no són comparables amb altres productes.

La major proporció de p. treballadores al Baix Llobregat es concentra en els serveis relacionats a
l’empresa (28,1%) tal i com també succeeix en la resta d’àmbits territorials.

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

Taula 2. Diferencial de les activitats econòmiques del Baix
Llobregat respecte l'AMB i Catalunya

Com a tret diferenciador destaca en el nombre de p. treballadores registrats en el sector de:
• La indústria (15,1%)
• El comerç (20,0%)
• La construcció (7,4%)

+7,5 p.p. més respecte l’AMB i +2 p.p. respecte Catalunya
+4 p.p. més respecte l’AMB i +3,5p.p. respecte Catalunya
+2,8 p.p. respecte l’AMB i +1,2p.p. respecte Catalunya
Font: OCBL a partir de dades de l’INSS.

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.
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Distribució municipal 7 sectors
Taula 3. % de p. treballadores per activitats
econòmiques. Municipis del Baix Llobregat
Per a cada municipi es mostra el percentatge de p.
treballadores de cada una de les set activitats econòmiques
respecte el total de p. treballadores del municipi.

Els municipis que destaquen per cada sector són:
1. En l’agricultura: Sant Climent de Llobregat (3,5%),
Begues (1,9%) i el Papiol (1,9%).

2. En la construcció: la Palma de Cervelló
(14,2%),Torrelles de Llobregat (13,1%) i Vallirana
(13,1%).
3. En el comerç: Pallejà (28,7%), el Prat de Llobregat
(26,3%), el Papiol (25,0%) i Molins de Rei (24,9%).
4. En la indústria: Sant Esteve Sesrovires (39,3%), Abrera
(37,4%), Sant Andreu de la Barca (31,9%).
5. En els serveis a la ciutadania: Sant Feliu de Llobregat
(45,5%), Sant Boi de Llobregat (23,9%) i Sant Andreu
de la Barca (22,3%).
6. En el serveis al consumidor: Sant Just Desvern
(28,7%), Castelldefels (26,4%) i Sant Joan Despí
(22,4%).
7. En els serveis relacionats amb l’empresa: el Prat de
Llobregat (46,2%), Castellví de Rosanes (40,7%) i Santa
Coloma de Cervelló (36,1%).
Font: OCBL a partir de dades de l’INSS.

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.*Als registres amb secret estadístic (menys de 5 individus) se'ls hi ha assignat un 5.
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Distribució per zones

Taula 4. % de p. treballadores per activitats econòmiques. Zones del Baix Llobregat.

Gràfic 2. % de p. treballadores per activitats econòmiques. Baix
Llobregat

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

Zona Centre: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern.
Zona Delta: Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà,
Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Viladecans.
Zona Nord: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató,
Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de
la Barca i Sant Esteve Sesrovires.

Zona Vall Baixa: Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, La
Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i
Vallirana.

Per zones destaca la major proporció de p.
treballadores del sector indústria a la zona
Nord (26,8%) respecte a la del conjunt de la
comarca (15,4%).
Per altra banda, les p. treballadores del
sector dels serveis relacionats amb l’empresa
a la zona de la Vall Baixa (37,2%) són
proporcionalment superiors a la mitjana
baixllobregatina (28,1%) com també ho són
els p. treballadores de serveis al consumidor
a la zona Delta (17,4%) on la mitjana és del
(13,7%) .

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.

Font: OCBL a partir de dades de l’INSS.
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Mapes distribució municipal (I)
Cliqueu aquí per a fer el mapa interactiu

% de p. treballadores registrades al Baix Llobregat per sectors.
Detall municipal.

Agricultura

Construcció

Indústria

Comerç

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

Estructura
Productiva
del Baixdonades
Llobregat.
4T a2021.
Nota
de persones
treballadores
d’alta
l’INSSGener
segons2022.
CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.
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Mapes distribució municipal (II)
Cliqueu aquí per a fer el mapa interactiu

% de p. treballadores registrades al Baix Llobregat per sectors.
Detall municipal.
Serveis a la ciutadania

Serveis relacionats amb empresa

Serveis al consumidor

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

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.
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Activitats de tecnologia alta i mitjana-alta i activitats basades en el
coneixement
Taula 5. % de p. treballadores d'activitats d'indústria
de tecnologia alta i mitjana alta i de serveis basades
en el coneixement.

Gràfic 3. % de p. treballadores d'activitats d'indústria
de tecnologia alta i mitjana alta i de serveis basades
en el coneixement.

Per a cada municipi es mostra el percentatge de p.
treballadores del sector de la indústria que es dediquen a
activitats de tecnologia alta i mitjana-alta. Per altra banda, es
mostra el percentatge de p. treballadores del sector serveis
dedicats a activitats basades en el coneixement.

Abrera (60,9%), Corbera de Llobregat (60,1%) i Cervelló
(59,1%) són els municipis amb major percentatge
d’activitats industrials de tecnologia alta i mitjana-alta.
Sant Feliu de Llobregat (63,7%), Castellví de Rosanes
(61,7%) i Martorell (54,3%) són els municipis amb més
proporció d’activitats basades en el coneixement del
sector serveis.

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

El 36,7% de les p. treballadores baixllobregatins del sector
industrial es dediquen a activitats de tecnologia alta i
mitjana-alta. Aquest percentatge és superior que el de
Catalunya però inferior al de l’AMB.
Pel que fa a les p. treballadores del sector serveis, el 40,5%
d’aquests treballen en activitats basades en el
coneixement, percentatge inferior als altres àmbits
territorials.
Font: OCBL a partir de dades de l’INSS.

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.
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Mapes distribució municipal (III)
Cliqueu aquí per a fer el mapa interactiu

% de p. treballadores registrades al Baix Llobregat en activitats de tecnologia alta i mitjana-alta i activitats basades en el coneixement. Detall municipal.
INDÚSTRIA
Activitats de tecnologia alta i mitjana-alta

SERVEIS
Activitats basades en el coneixement

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

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.
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Distribució segons sexe
Taula 6. Distribució de dones en les activitats econòmiques segons àmbits territorials.

Gràfic 4. % de dones en les activitats econòmiques. Baix Llobregat.

Font: OCBL a partir de dades de l’INSS.
% de dones treballadores respecte total de p. treballadores de cada sector.
*Als registres amb secret estadístic (menys de 5 individus) se'ls hi ha assignat un 5. S’han omès els registres on no consta
l’activitat o el sexe del treballador.

El nombre de dones treballadores al Baix Llobregat només es superior en dos sectors
econòmics: serveis a la ciutadania (70,3%) i serveis al consumidor (56,0%) tal i com succeeix
a la resta d’àmbits territorials.
En l’extrem oposat trobem la construcció on el percentatge de dones és del 12,1%. En altres
paraules, en el sector de la construcció hi ha un -86,3% menys de dones que d’homes.
Pel que fa als sectors amb més pes de p. treballadores, les dones representen el 46,6% al
comerç, el 32,3% a la indústria i el 39,4% al sector dels serveis relacionats amb l’empresa.

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.

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

Taula 2. Diferencial per sexe de les activitats econòmiques. Baix Llobregat
El diferencial per a cada
sector és igual al nombre de
dones menys el nombre
d’homes (absolut) de cada
sector i el % del diferencial
correspon a aquesta xifra
dividida pel nombre
d’homes en tant per cent.
Font: OCBL a partir de dades de l’INSS.
*Als registres amb secret estadístic (menys de 5 individus) se'ls hi ha assignat un 5. S’han omès els
registres on no consta l’activitat o el sexe del treballador.
Les xifres absolutes no són comparables amb altres productes.
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Distribució municipal segons sexe (I)
Taula 7. % de dones treballadores per
principals activitats econòmiques.
Municipis del Baix Llobregat

Cliqueu aquí per a fer el mapa interactiu

% de dones treballadores. Total. Detall municipal.

Per a cada municipi es calcula el percentatge
dones treballadores respecte el total de p.
treballadores de cada sector.
Es mostren els tres sectors amb més pes al
Baix Llobregat.

Només tres municipis del Baix Llobregat
tenen més dones treballadores que homes,
aquest són: Sant Feliu de Llobregat
(53,5%), Esplugues de Llobregat (53%) i
Santa Coloma de Cervelló (51,2%).

En el sector comerç destaca el percentatge
de dones a Santa Coloma de Cervelló
(57,4%), El Prat de Llobregat (57,2%),
Torrelles de Llobregat (54,7%) i Olesa de
Montserrat (53,0%).
A la indústria Corbera de Llobregat
(47,1%), Esplugues de Llobregat (45,1%) i
Sant Joan Despí (44,7%) són els municipis
amb més dones en aquest sector.

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

Per últim, en els serveis relacionats amb
l’empresa els municipis amb més proporció
de dones són: Esplugues de Llobregat
(51,4%), Santa Coloma de Cervelló (49,8%)
i la Palma de Cervelló (42,3%).
Font: OCBL a partir de dades de l’INSS.

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.
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Distribució municipal segons sexe (II)
Cliqueu aquí per a fer el mapa interactiu

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

INDÚSTRIA

SERVEIS RELACIONATS AMB L’EMPRESA

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

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.
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Annex

Classificació activitats econòmiques en 7 sectors

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.
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Annex 2

Classificació activitats de tecnologia alta i mitjana-alta i activitats basades en el
coneixement

Nota de persones treballadores donades d’alta a l’INSS segons CCAE a 2 dígits. Febrer 2022.
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Annex 3
Metadades
Les dades corresponen al mes de febrer de 2022 i provenen de l’Instituto Nacional de la Seguridad Social, Ministerio de inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. Podeu consultar-les aquí.

El fitxer d’afiliats proporcionat per l’INSS consta del nombre de p. treballadores en alta registrats al municipi (persones que hi treballen) segons sexe i activitat
econòmica (CCAE 2 dígits) .

Si la dada d’afiliació de p. treballadores per sexe i activitat és menor a cinc no s’indica el valor real sinó que s’indica com “<5” pel que per poder fer un
tractament del fitxer s’ha arrodonit a 5 aquests casos. Així, es sobreestimen els p. treballadores especialment en aquells municipis petits on aquesta casuística

pot ser més rellevant (arribant al 7% dels p. treballadores). A més a més, no s’han tingut en compte els registres on no consta el sexe, l’activitat o el municipi.
Per aquest motiu, els nombres absoluts mostrats en aquesta nota no són comparables amb altres estudis que apliquin altres metodologies o que utilitzin altres
fonts.
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