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LL’’IIMMPPAACCTTEE  DDEE  LLAA  CCRRIISSII  AALL  BBAAIIXX  LLLLOOBBRREEGGAATT..  

NNoottaa  ddee  CCoonnjjuunnttuurraa  LLaabboorraall..  NNúúmm11..  FFeebbrreerr  22001144  

 
L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat analitza l’impacte de la crisi al Baix  Llobregat en la seva 
primera nota de conjuntura laboral. 
 
Des del 2011, l’Observatori segueix el comportament de la conjuntura laboral mitjançant la monitorització 
dels indicadors d’impacte de la crisi per al Baix Llobregat, les comarques de l’Àmbit Territorial Metropolità i 
el conjunt de Catalunya. 
 
La incidència de la crisi es mesura comparant els valors actuals (corresponents al 2013) amb els del 
mateix període del 2008 (any considerat d’inici de la crisi).  Seguint l’estructura d’anys anteriors, s’inclou 
un apartat final que estudia quin és el posicionament de la comarca segons la incidència de la crisi en el 
seu entorn més proper. 
 
 

Les dimensions de la crisi. Indicadors de mercat de treball. 

 
D1. Atur registrat 
 
En els darrers 5 anys, l’increment de l’atur registrat és generalitzat en tots els àmbits territorials. El 
Baix Llobregat és la segona comarca on més augmenta el nombre de persones aturades a l’àmbit 

territorial metropolità. 
 
El nombre de persones aturades registrades en el mes de desembre de 2013 és de 68.869, 2.527 
persones menys que el mateix mes de 2012. Les persones aturades registrades al Baix Llobregat 
suposen l’11% de les persones aturades del conjunt de Catalunya en el 2013. 
 
Per cada 100 persones assalariades al Baix Llobregat hi ha 34 aturades. Aquesta ratio és superior a la 
que s’observa en l’Àmbit Territorial Metropolità (25,1%) i Catalunya (27,3%) 
 
El 61% de les persones aturades al Baix Llobregat en el 2013 porten més de 6 mesos donats d’alta en les 
oficines de treball. 
 
Variació 2008-2013. Si es comparen aquestes dades amb les de l’inici de la crisi econòmica actual (any 
2008), es detecta un creixement generalitzat. Respecte als àmbits territorials de referència, l’increment de 
la taxa d’atur registrat i el creixement de la ratio de persones aturades i població assalariada és major al 
Baix Llobregat que a l’àmbit territorial metropolità i al conjunt de Catalunya. 
 
Tot i disminuir, respecte el 2012, el nombre de persones aturades registrades en tots els àmbits territorials 
analitzats, la variació anual (2012-2013) dels valors dels indicadors construïts continua sent de 
creixement al Baix Llobregat. Així, augmenta tant la taxa d’atur registrat, la proporció d’aturats respecte el 
conjunt de població assalariada i el pes de les persones aturades de llarga durada.  L’Àmbit Territorial 
Metropolità mostra el mateix comportament de la comarca encara que disminueix la proporció d’aturats 
respecte el total de la població assalariada. El conjunt de Catalunya, finalment, tot i mostrar el mateix 
percentatge d’increment de l’atur de llarga durada, observa una disminució de la taxa d’atur registrat i la 
proporció d’aturats per població assalariada. 
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Taula 1. Indicadors d’impacte de la crisi. Atur registrat. Baix Llobregat 2013, variació 2008 i 2012. 

 2013 

 
Taxa atur 
registrat 

Ratio 
atur/pobl.ass. 

Atur llarga 
durada 

Baix Llobregat 
16,6 34,0 60,5 

ATM 16,3 25,1 61,1 

Catalunya 16,1 27,3 59,4 

 
 
 variació (p.p) 2008-2013 variació (p.p) 2012-2013 

 
Taxa atur 
registrat 

Ratio 
atur/pobl.ass. 

Atur llarga 
durada 

Taxa atur 
registrat 

Ratio 
atur/pobl.ass. 

Atur llarga 
durada 

Baix Llobregat 
5,8 15,4 21,0 0,1 7,1 2,6 

ATM 5,5 10,7 18,2 0,1 -2,2 2,6 

Catalunya 5,3 11,9 21,8 -0,1 -0,5 2,6 

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació   

 
 
D2. Contractació registrada 
 
La disminució de la contractació registrada és generalitzada en tots els àmbits territorials, tot i que 

la major disminució s’observa en la nostra comarca. 

 
En el 2013 es registren 175.698 contractacions al Baix Llobregat. Aquestes contractacions suposen el 
8,1% del total de les registrades a Catalunya.  
 
Els menors de 25 anys van registrar el 19% dels contractes signats al Baix Llobregat, en el col·lectiu de 
majors de 45 anys aquest percentatge puja fins al 18,2%. Comparant amb els altres àmbits territorials, 
mentre el pes de la població de majors de 45 anys és superior a la comarca, el pes de la població jove 
respecte el total contractes signats, és el menor pes observat. 
 
Variació 2008-2013. S’observa una disminució generalitzada i acusada de les contractacions registrades 
(al Baix Llobregat supera el 20%), una disminució de més del 9% del pes de la població jove en els 
contractes registrats i un lleuger augment del pes de la població de majors de 45 anys en el conjunt de 
contractacions registrades. El descens del nombre de contractacions registrats i la disminució del pes dels 
contractes registrats per la població jove ha estat més acusat a la comarca que a l’àmbit territorial 
metropolità i al conjunt de la comarca. 
 
La variació anual (2012-2013) continua mostrant un descens dels contractes registrats al Baix Llobregat, 
mentre que el conjunt de l’Àmbit Territorial Metropolità i el conjunt de Catalunya els contractes registrats 
han augmentat. En quant al pes dels contractes registrats dels grups d’edat més vulnerables en el mercat 
de treball, el comportament de la comarca és millor a la dels àmbits territorials de referència. Així, la 
disminució del pes dels contractes registrats dels majors de 45 anys és menor i registra un lleuger 
increment del pes dels contractes registrats entre els més joves. 
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Taula 2. Indicadors d’impacte de la crisi: D2. Contractació registrada. 
Baix Llobregat 2013, variació 2008 i 2012. 

 2013 

 
nombre 

contractacions 

pes 
contractes 

població jove 
(menors 25 

anys) 

pes 
contractes 
majors 45 

anys 

Baix Llobregat 175.698 19,0 18,2 

ATM 1.454.807 20,3 16,5 

Catalunya 2.160.954 20,5 17,1 

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació     
 

 Variació 2008-2013 Variació 2012-2013 

 
nombre 

contractacions 

pes contractes 
població jove 
(menors 25 

anys) 
pes contractes 
majors 45 anys 

nombre 
contractacions 

pes 
contractes 

població jove 
(menors 25 

anys) 

pes 
contractes 
majors 45 

anys 

Baix Llobregat -21,9 -9,7 4,4 -0,2 0,12 -0,2 

ATM -15,1 -7,6 2,8 1,1 -0,04 -0,8 

Catalunya -14,3 -7,1 3,0 1,6 -0,15 -0,6 

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació     

 
 
D3. Empreses 
 

Disminució generalitzada del nombre d’empreses registrades.  En el darrer any, augmenta la 
presència de les empreses basades en coneixement  i alta tecnologia al Baix Llobregat. 

 

El nombre d’empreses registrades al Baix Llobregat en el 2013 era de 20.018, representant el 8,3% del 
total d’empreses de Catalunya. 
 
El 21% d’aquestes empreses estan basades en coneixement o són d’alt nivell tecnològic. La presència 
d’empreses d’alt nivell  tecnològic és superior al Baix Llobregat (3,7%) que a la resta d’àmbits territorials. 
En canvi, la presència d’empreses en activitats basades en coneixement és inferior a la comarca (17%) 
que a la resta d’àmbits (23% ATM i 22% Catalunya). 
 
Variació 2008-2013. Respecte el 2008 augmenta la presència de les empreses basades en coneixement 
en el conjunt del teixit empresarial però disminueix, de manera discreta, les empreses basades en alta 
tecnologia de tots els àmbits territorials de referència (Baix Llobregat, àmbit territorial metropolità i 
Catalunya). 
 
 

La variació anual (2012-2013)  de les empreses registrades mostra un major descens entre el Baix 
Llobregat que a la resta d’àmbits territorials. Tot i amb això, cal senyalar l’increment del pes de les 
empreses basades en coneixement i alta tecnologia a la comarca que ha estat superior als àmbits 
territorials de referència. 
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Taula 3. Indicadors d’impacte de la crisi: D3. Empreses. Baix Llobregat 2013, variació 2008 i 2012. 

   2013 variació 2008-2013 

 

nombre 
empreses 

registrades 
variació              

2008-2013 

% empreses 
d'alt nivell 
tecnològic 

% empreses 
basades en 
coneixement 

% empreses 
d'alt nivell 
tecnològic 

% empreses 
basades en 

coneixement 

Baix Llobregat 20.018 -16,4 3,7 17,4 0,0 2,8 

ATM 149.155 -15,0 2,6 23,2 -0,1 2,5 

Catalunya 241.196 -15,3 2,4 21,5 -0,1 2,5 

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.    

 

  
 

variació 2012-2013 

  
Nombre 

d’empreses 

% empreses 
d'alt nivell 
tecnològic 

% empreses 
basades en 
coneixement 

Baix Llobregat -3,0 0,08 0,47 

ATM -2,49 0,00 0,42 

Catalunya -2,52 0,00 0,36 

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.      

 
 
 
D4. Població assalariada 
 

La disminució de la població assalariada respecte el 2008 supera el 15% en tots els àmbits 
territorials. La disminució de població assalariada del Baix Llobregat és  superior  a l’ATM i 

Catalunya. 
Disminueix la població assalariada que desenvolupa activitats econòmiques d’alta tecnologia, la 

població assalariada en activitats basades en coneixement, però, augmenta en tots els àmbits 
territorials. 

 
La població assalariada al Baix Llobregat és de 202.363 persones que suposen el 8,8% del conjunt de 
població assalariada de Catalunya. 
 
El 28% de la població assalariada de la comarca treballa en sectors intensius de població assalariada 
(comerç, construcció i hosteleria).  La presència d’assalariats en activitats d’alt nivell tecnològic és 
superior al Baix Llobregat (8,6%) que a la resta d’àmbits territorials. En canvi, la presència d’assalariats 
en activitats basades en coneixement és inferior a la comarca (25,5%) que a la resta d’àmbits (41% ATM i 
38% Catalunya). 
 
Variació 2008-2013. Mentre augmenta el pes de la població assalariada de l’ATM respecte el conjunt de 
la població assalariada de Catalunya (d’un 68,4% en el 2008 a un 69,1 en el 2013) disminueix la 
rellevància de la població assalariada del Baix Llobregat en el conjunt de Catalunya (de representar el 9% 
en el 2008 al 8,8%). 
 
La variació anual (2012-2013)  continua mostrant un descens de la població assalariada en tots els 
àmbits territorials. Cal destacar el Baix Llobregat com l’àmbit on el nombre d’assalariats (tant segons el 
centre de treball al qual estan adscrits com segons el seu lloc de residència) ha disminuït menys. 
Disminueix el pes de la població assalariada ocupada en sectors intensius i en activitats d’alt nivell 
tecnològic però augmenta el pes de la població assalariada ocupada en activitats basades en 
coneixement. 
 



Nota de Conjuntura Laboral. Núm 1. 2014. L’impacte de la crisi al Baix Llobregat.  - 5 - 

Taula 4. Indicadors d’impacte de la crisi: D4. Població assalariada. Baix Llobregat 2013, variació 2008 i 2012. 

   2013 
variació     

2008-2013 2013 variació 2008-2013 

 
població 

assalariada 
variació              

2008-2013 

% ass en 
sectors 

intensius 
en població 
assalariada 

% ass en 
sectors 

intensius 
en 

població 
assalariada 

% ass. 
activ. d'alt 

nivell 
tecnològic 

% ass.activ. 
basades en 
coneixement 

% ass. 
activ. d'alt 

nivell 
tecnològic 

% ass.activ. 
basades en 

coneixement 

Baix Llobregat 202.363 -18,2 27,9 -0,5 8,6 26,5 -0,6 5,1 

ATM 1.583.787 -15,9 24,8 -0,6 6,7 40,9 -0,8 5,0 

Catalunya 2.291.668 -16,7 26,4 -0,8 6,3 37,8 -0,6 4,9 

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 

 

 variació 2012-2013 

 

Assalariats 
centre de 

treball 

Assalariats 
segons 

residència 

% ass en 
sectors 

intensius en 
població 

assalariada 

% ass. activ. 
d'alt nivell 
tecnològic 

% ass.activ. 
basades en 
coneixement 

Baix Llobregat -2,3 -3,3 -0,4 -0,032 9,6 

ATM -2,4 -3,6 -0,2 -0,029 18,2 

Catalunya -2,7 -3,9 -5,7 -0,005 16,7 

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 

 
 
D5. Expedients de Regulació d’Ocupació 
 

En els darrers 5 anys, el  Baix Llobregat és la segona comarca on més augmenta el nombre de 
persones afectades  a l’ATM per un expedient de regulació d’ocupació. 

 
S’autoritzen 330 expedients de regulació d’ocupació al 2013 que afecten a 15.172 persones al Baix 
Llobregat ( 3.693 persones afectades més respecte el 2012). 
 
Variació 2008-2013. El pes de les persones afectades per un ERO al Baix Llobregat augmenta respecte 
el 2008. Mentre en el 2008 el 18,4% de les persones afectades per un ERO a Catalunya treballava al Baix 
Llobregat en el 2013 era del 28%. 
 
La variació anual (2012-2013) mostra un descens generalitzat dels expedients de regulació d’ocupació 
autoritzats en tots els àmbits territorials. En quant les persones afectades per un expedient de regulació 
d’ocupació, destaca el Baix Llobregat, per ser l’àmbit territorial on augmenta (un 42% de persones 
afectades més) ja que al conjunt de Catalunya o a l’àmbit territorial metropolità disminueix el nombre de 
persones afectades per un ERO. 
 
Taula 5. Indicadors d’impacte de la crisi: D5. Expedients de Regulació d’Ocupació. Baix Llobregat 2013, 
variació 2008 i 2012. 

  2013 

  
ERO 

autoritzats 
persones 
afectades 

Baix Llobregat 330 15.172 

ATM 1.910 37.290 

Catalunya 3.334 53.278 

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 
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 Variació 2008-2013 Variació 2012-2013 

  

Variació 
absoluta 
d’EROs 

autoritzats 

Variació 
relativa de 
persones 
afectades 

Variació 
absoluta 
d’EROs 

autoritzats 

Variació 
relativa de 
persones 
afectades 

Baix Llobregat 230 106,2 -318 42,3 

ATM 1.353 61,2 -1.822 -47,5 

Catalunya 2.473 76,3 -2.851 -31,3 

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 

 
 
Posicionament comarcal. 

 
Quin ha estat el posicionament del Baix Llobregat respecte el conjunt de comarques del seu 
entorn (l’Àmbit Territorial Metropolità)? A continuació es presenta un breu anàlisi de les 5 
dimensions dels indicadors de l’impacte de la crisi comparant les dades del Baix Llobregat amb 
les comarques de l’ATM: Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 
 
D1. ATUR. El Baix Llobregat és la segona comarca on més augmenta el nombre de persones aturades 
registrades. Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat són les comarques on més augmenten les 
persones aturades registrades de llarga durada. 
 
D2. CONTRACTACIÓ. Disminueix un 22% el nombre de contractacions registrades al Baix Llobregat 
(sent la primera comarca de l’ATM en disminució de contractes registrats). 
Disminueix en un 10% el pes de les contractacions registrades per persones més joves de 25 anys. 
Aquest descens situa al Baix Llobregat com la comarca on més disminueix la presència d’aquest 
col·lectiu. Augmenta en un 4% el pes de les contractacions registrades per persones majors de 45 anys. 
Aquest augment situa al Baix Llobregat com la comarca on més augmenta la presència d’aquest 
col·lectiu. 
 
D3. EMPRESES. Disminueix en un 16% el nombre d’empreses registrades al Baix Llobregat, tot i amb 
això, és la segona comarca de l’àmbit amb menor reducció del nombre d’empreses registrades. 
El pes de les empreses basades en alt component tecnològic disminueix lleugerament  (aquesta és una 
tendència generalitzada a l’àmbit), darrera del Barcelonès, el Baix Llobregat és una de  les comarques on 
més disminueix.El pes de les empreses basades en coneixement augmenta en totes les comarques, 
darrera del Vallès Occidental, el Baix Llobregat és una de les comarques on més augmenta la presència 
d’aquestes empreses. 
  
D4. POBLACIÓ ASSALARIADA. Disminueix en un 18% la població assalariada al Baix Llobregat. La 
disminució d’assalariats és generalitzada (és la tercera comarca en descens d’assalariats). 
El 28% de la població assalariada de la comarca ho està en sectors intensius de mà d’obra. Aquest 
percentatge situa al Baix Llobregat com la segona comarca (darrera del Maresme) on més població 
assalariada s’ocupen en aquests sectors. 
  
En totes les comarques augmenta el pes de la població assalariada en sectors basats en coneixement. El 
Baix Llobregat és la segona comarca on més s’augmenta (darrera de Maresme). 
 
D5. EXPEDIENTS REGULACIÓ D’OCUPACIÓ 
L’increment dels expedients de regulació d’ocupació autoritzats i les persones afectades per aquests és 
destacable en tots els àmbits territorials. El Baix Llobregat és la segona comarca (darrera de Maresme) 
on més incidència han tingut els ERO entre les persones ocupades. 
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Taula 10. Quadre resum de dades d’impacte de la crisi. Anàlisi comparat comarques ATM i Catalunya. 2013. 
 

    
Baix 

Llobregat Barcelonès Maresme 
Vallès 

Occidental 
Vallès 

Oriental 

Àmbit 
Territorial 

Metropolità Catalunya 

A
T

U
R

 

Variació aturats (2013-2008) 49,58 46,31 48,13 45,31 49,82 47,16 47,64 

Pes aturats respecte el conjunt de 
Catalunya (2013) 

11,02 27,14 6,32 13,19 5,88 63,54 100,00 

Variació del pes dels aturats respecte el 
conjunt de Catalunya (2013-2008) 

0,14 -0,25 0,02 -0,21 0,09 -0,21   

variació aturats llarga durada (>6mesos) 
2013-2008 (en pp) 

21,02 19,95 19,51 23,37 23,93 18,22 21,75 

Ratio població aturada/població assalariada 
(2013) 

34,03 17,80 48,34 32,25 40,25 25,07 27,27 

Variació de la ratio persones aturades 
respecte el total de la població assalariada 
(2013-2008) 

15,43 7,21 20,68 14,77 19,69 10,74 11,89 

C
O

N
T

R
A

C
T

A
C

IÓ
 

Variació de la contractació (2013-2008) -21,86 -12,48 -9,45 -18,61 -20,63 -15,06 -14,31 

Variació pes dels contractes registrats a la 
població jove (2013-2008) 

-9,66 -7,32 -7,87 -6,76 -7,69 -7,58 -7,12 

Variació pes dels contractes registrats entre 
els majors de  45 anys              (2013-2008) 

4,42 2,34 3,15 2,78 3,97 2,81 3,04 

E
M

P
R

E
S

E
S

 

Variació nombre empreses al registre de 
l'INSS (2013-2008) 

-16,37 -12,25 -17,01 -19,82 -18,95 -15,03 
-15,27 

Variació  pes de les empreses de l'àmbit 
respecte el conjunt de Catalunya (2013-
2008) 

-0,11 1,17 -0,10 -0,57 -0,21 0,18 
  

variació del pes de les empreses d'alt 
compoment tecnològic (2013-2008) 

-0,02 -0,25 0,03 0,26 0,01 -0,14 
-0,08 

variació del pes de les empreses basades 
en coneixement (2013-2008) 

2,81 1,91 2,44 3,07 2,47 2,47 
2,47 

P
O

B
LA

C
IÓ

   
  A

S
S

A
LA

R
IA

D
A

 

Variació població assalariada (2013-2008) -18,24 -12,96 -15,23 -21,24 -23,49 -15,86 -16,73 

Variació  pes dels assalariats de l'àmbit  
respecte el conjunt de Catalunya (2013-
2008) 

-0,16 1,81 0,06 -0,64 -0,35 0,72 
  

% població assalariada en sectors intensius 
en mà d'obra. 2T2013. 

27,88 23,43 32,65 25,53 23,92 24,84 
26,36 

var. població assalariada en sectors 
intensius en mà d'obra (2013-2008) 

-0,54 -0,95 -1,36 0,81 -0,44 -0,62 
-0,82 

variació% ass en indústria d'alt compoment 
tecnològic (2013-2008) 

-0,58 -0,77 0,66 -0,81 -0,10 -0,77 
-0,58 

variació% ass serveis basats en 
coneixement (2013-2008) 

5,05 4,57 6,10 4,00 4,03 5,02 
4,94 

E
R

O
 

Variació % persones afectades per un ERO 
(2008-2013) 

106,23 29,68 168,14 37,69 60,58 61,17 76,28 

Font: OC-BL a partir de les dades publicades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

Dels 14 indicadors seleccionats, només 2 (variació contractació i variació pes contractes joves) 
situen al Baix Llobregat com la comarca on la crisi té un major impacte. 

 

A continuació s’ordenen els valors dels indicadors presentats per tal d’analitzar el posicionament del Baix 
Llobregat respecte al conjunt de comarques de l’Àmbit Territorial Metropolità. Els indicadors s’ordenen de 
manera decreixent on 5 és la comarca amb el valor  d’aquest indicador mostra un major impacte de la 
crisi i 1 aquella comarca que presenta menor impacte. 
 
Així, si l’indicador variació aturats el Vallès Oriental presenta el valor 5, indica que és la comarca de l’ATM 
que té el major augment de persones aturades registrades respecte el 2008. 
 
Només en un indicador (variació del pes dels contractes registrats per les persones més grans de 45 
anys), el Baix Llobregat es situa com la que té menys impacte la crisi (ja que és la comarca on ha 
augmentat més el pes d’aquest col·lectiu en el total de contractes registrats). 
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Taula 11. Posicionament de les comarques de l’Àmbit Territorial Metropolità en l’impacte de la crisi 
econòmica. 2013. 

 

  
Baix 

Llobregat Barcelonès Maresme 
Vallès 

Occidental 
Vallès 

Oriental 

Variació aturats (2013-2008) 4 2 3 1 5 

Pes aturats respecte el conjunt de Catalunya (2013) 3 1 4 2 5 

Variació del pes dels aturats respecte el conjunt de Catalunya (2013-
2008) 

4 1 3 2 5 

variació aturats llarga durada (>6mesos) 2013-2008 (en pp) 3 2 1 4 5 

Ratio població aturada/població assalariada (2013) 3 1 5 2 4 

Variació de la ratio persones aturades respecte el total de la població 
assalariada (2013-2008) 

3 1 5 2 4 

Variació de la contractació (2013-2008) 5 2 1 3 4 

Variació pes dels contractes registrats a la població jove (2013-2008) 5 2 4 1 3 

Variació pes dels contractes registrats entre els majors de  45 anys              
(2013-2008) 

1 5 3 4 2 

Variació nombre empreses al registre de l'INSS (2013-2008) 2 1 3 4 5 

Variació  pes de les empreses (2013-2008) 3 1 4 2 5 

variació del pes de les empreses d'alt compoment tecnològic (2013-
2008) 

4 5 2 1 3 

variació del pes de les empreses basades en coneixement (2013-
2008) 

2 5 4 1 3 

Variació població assalariada (2013-2008) 3 1 2 4 5 

Variació  pes dels assalariats  respecte el conjunt de Catalunya 
(2013-2008) 

3 1 2 5 4 

var. població assalariada en sectors intensius en mà d'obra (2013-
2008) 

3 4 5 1 2 

variació% ass en indústria d'alt compoment tecnològic (2013-2008) 3 4 1 5 2 

variació% ass serveis basats en coneixement (2013-2008) 2 3 1 5 4 

Variació % persones afectades per un ERO (2008-2013) 4 1 5 2 3 

Promig impacte crisi en relació comarques ATM 3,2 2,3 3,1 2,7 3,8 

 
Considerant d’igual manera tots els indicadors i comparant la incidència amb les altres comarques de 
l’ATM, el Baix Llobregat és la segona comarca (per darrera del Vallès Oriental) on la crisi ha tingut 
major incidència. Si es compara  l’Índex del 2013 amb els índexs d’anys anteriors ha empitjorat, de 
manera destacada, el posicionament del Baix Llobregat, respecte al conjunt de les comarques de l’ATM. 
 
Tot i amb això, la variació anual (2013-2012) dels indicadors d’impacte de la crisi mostren una certa 
recuperació, situant la comarca, darrera del Barcelonès, amb el millor posicionament. Els indicadors 
relacionats amb el teixit empresarial (variació del pes d’assalariats, pes dels assalariats en sectors basats 
en coneixement i alta tecnologia) i en el pes dels col·lectius vulnerables en la contractació (joves i majors 
de 45 anys) són els que mostren una millora tant respecte anys anteriors com comparant-ho amb les 
altres comarques de l’àmbit territorial metropolità. 
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Gràfic 1. Índex d’incidència de l’impacte de la crisi econòmica en les comarques de l’Àmbit Territorial 
Metropolità. 
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Incidència de la crisi econòmica dels diferents indicadors seleccionats on 1 és menor incidència (és a dir, que presenta els valors més positius en 
creació d’empreses, població assalariada, contractació i els valors més petits en increment d’atur, persones afectades per un expedient de 
regulació d’ocupació) i 5 major incidència. 
 
 
 

Responent preguntes 
 
En quina dimensió el Baix Llobregat ha patit més la 
crisi? 

El descens de la contractació registrada i el pes dels 
contractes registrats de la població més jove de la 
comarca mostren de manera més destacada l’impacte 
de la crisi en la dimensió de contractació registrada. 
 

Respecte el 2012 què es pot destacar del Baix 
Llobregat en l’evolució de la crisi?  

Si comparem els indicadors amb l’any anterior, 
s’observa una certa millora en el posicionament del Baix 
Llobregat respecte les altres comarques de l’àmbit 
territorial metropolità. Els indicadors de variació de la 
proporció persones aturades i població assalariada; pes 
de la població assalariada ocupada en sectors basats 
en coneixement i pes dels contractes registrats de la 
població jove han fet millorar el posicionament de la 
comarca. Per altra banda,  la variació relativa dels 
contractes registrats i el percentatge de persones 
afectades per un ERO situen a la comarca amb els 
pitjors valors. 
 

Observant l’evolució del quadre d’indicadors de 
seguiment de la crisi, com pot continuar (en una situació 
ceteris paribus)el Baix Llobregat? 

Així, si tots els indicadors estudiats es comportessin de 
la mateixa manera, el Baix Llobregat continuaria patint 
en la dimensió de contractació registrada i persones 
afectades per expedients de regulació d’ocupació. 
L’evolució de l’estructura productiva de les activitats 
basades en coneixement i en alta tecnologia podria ser 
el motor de la sortida de la crisi, ja que són aquests 
indicadors els que presenten un valors positius 
constants. 
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Apunt metodològic 
A continuació es detallen cada un dels indicadors de les dimensions del quadre de seguiment de la crisi. 
 
Dimensió Indicador Definició Període 

A
tu

r 
re

g
is

tr
at

 

Variació aturats Variació relativa del nombre de persones aturades 
registrades. 

Darrer mes de l’any. 

Pes aturats 
respecte el 
conjunt de 
Catalunya. 

Pes dels aturats d’un àmbit territorial respecte el 
conjunt de persones aturades de Catalunya. Es 
considera quant més augmenti el pes dels aturats 
respecte el conjunt de Catalunya, major serà 
l’impacte de la crisi. 

Darrer mes de l’any. 

Variació aturats 
llarga durada 

Variació, en punts percentuals, del pes dels 
aturats de llarga durada (aquells que porten més 
de 6 mesos registrats en les oficines de treball) 
respecte el total de persones aturades. Es 
considera que major increment d’aturats de llarga 
durada, major impacte de la crisi. 

Darrer mes de l’any. 

Ratio població 
aturada, 
població 
assalariada. 

Proporció de persones aturades segons la 
població assalariada de cada territori. Es 
considera que quan major sigui la proporció major 
impacte de la crisi hi haurà. 

Darrer mes de l’any 
(persones aturades); 
segon trimestre de l’any 
(població assalariada). 

Variació ratio 
població 
aturada, 
població 
assalariada. 

Variació, en punts percentuals, de la ratio població 
aturada, població assalariada. Es quan considera 
que l’increment d’aquesta variació serà un 
indicador de l’impacte de la crisi. 

Darrer mes de l’any 
(persones aturades); 
segon trimestre de l’any 
(població assalariada). 

C
o

n
tr

ac
ta

ci
ó

 r
eg

is
tr

ad
a 

Variació de la 
contractació 
registrada 

Variació relativa dels contractes registrats. Es 
considera que a major increment, menor impacte 
de la crisi. 

Anual. Suma de tots els 
contractes registrat 
durant l’any. 

Variació del pes 
dels contractes 
registrats de la 
població jove. 

Variació, en punts percentuals, del pes dels 
contractes registrats per la població jove (menors 
de 25 anys), respecte el total de contractes 
registrats. Considerat un dels col·lectius més 
vulnerables del mercat de treball, s’identifica la 
disminució del seu pes com indicador d’impacte 
de la crisi. 

Anual. Suma de tots els 
contractes registrat 
durant l’any. 

Variació del pes 
dels contractes 
registrats de la 
població més 
gran de 45 anys. 

Variació, en punts percentuals, del pes dels 
contractes registrats per la població més gran de 
45 anys respecte el total de contractes registrats. 
Considerat un dels col·lectius més vulnerables del 
mercat de treball, s’identifica la disminució del seu 
pes com indicador d’impacte de la crisi. 

Anual. Suma de tots els 
contractes registrat 
durant l’any. 

E
m

p
re

se
s 

Variació nombre 
d’empreses 
registrades 

Variació relativa del nombre d’empreses 
registrades. Una disminució relativa de les 
empreses serà indicador d’impacte de la crisi. 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació pes de 
les empreses 
respecte el 
conjunt de 
Catalunya 

Pes de les empreses registrades a un àmbit 
territorial respecte el conjunt de Catalunya. Es 
considera quant més disminueixi el pes de les 
empreses respecte el conjunt de Catalunya, major 
serà l’impacte de la crisi. 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació del pes 
de les empreses 
d’alt contingut 
tecnològic 

Variació, en punts percentuals, del pes de les 
empreses d’alt contingut tecnològic. Es considera 
que a major creixement del pes d’aquestes 
empreses més resistent a la crisi serà el territori. 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació del pes 
de les empreses 
basades en 
coneixement. 

Variació, en punts percentuals, del pes de les 
empreses basades en coneixement. Es considera 
que a major creixement del pes d’aquestes 
empreses més resistent a la crisi serà el territori. 

Segon trimestre de cada 
any. 
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P
o

b
la

ci
ó

 a
ss

al
ar

ia
d

a 

Variació de la 
població 
assalariada 

Variació relativa de la població assalariada. Una 
disminució relativa de la població assalariada serà 
indicador d’impacte de la crisi. 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació del pes 
dels assalariats 
respecte el 
conjunt de 
Catalunya 

Variació, en punts percentuals, del pes de la 
població assalariada d’un territori respecte el 
conjunt de Catalunya. Una disminució del pes dels 
assalariats serà indicador d’un major impacte de la 
crisi. 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació 
població 
assalariada en 
sectors intensius 
en mà d’obra 

Variació, en punts percentuals, del pes de la 
població assalariada ocupada en sectors intensius 
en mà d’obra (construcció, comerç i hoteleria). 
Una disminució del seu valor serà un indicador de 
l’impacte de la crisi (per la concentració 
d’ocupació que suposa). 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació del pes 
de la població 
ocupada en 
indústria d’alt 
contingut 
tecnològic 

Variació, en punts percentuals, del pes de les 
població ocupada en indústria d’alt contingut 
tecnològic. Es considera que a major creixement 
del pes d’aquesta població ocupada més resistent 
a la crisi serà el territori. 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació del pes 
de la població 
ocupada en 
activitats 
basades en 
coneixement. 

Variació, en punts percentuals, del pes de la 
població ocupada en activitats basades en 
coneixement. Es considera que a major 
creixement del pes d’aquesta població ocupada 
més resistent a la crisi serà el territori. 

Segon trimestre de cada 
any. 

E
xp

ed
ie

n
ts

 

d
e 

R
eg

u
la

ci
ó

 

d
’O

cu
p

ac
ió

 

Variació relativa 
de les persones 
afectades per un 
expedient de 
regulació 
d’ocupació. 

Variació relativa de les persones afectades per un 
ERO autoritzat. Una variació positiva s’interpreta 
com un indicador de l’impacte de la crisi. 

Segon trimestre de cada 
any. 
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