DINAMISME EMPRESARIAL: ACTIVITATS QUE HAN
GENERAT MÉS OCUPACIÓ I CREAT MÉS EMPRESES
Nota de Conjuntura Laboral. Núm 8. Setembre 2015

Introducció
En el monogràfic del 3r Trimestre de 2013, quan la tendència del mercat de treball era encara de
destrucció d’ocupació, es va realitzar des de l’Observatori comarcal del Baix Llobregat una anàlisi de les
activitats que, tot i la tendència general de pèrdua de llocs de treball, havien augmentat en termes
d’afiliació a la Seguretat Social a la comarca.
Des de l’any 2013 fins ara els indicadors d’atur registrat han millorat lleugerament tant a la comarca com
al conjunt de Catalunya, i la dinàmica d’afiliacions a la Seguretat Social i, per tant, de creació de llocs de
treball, ha mostrat una certa recuperació. Al llarg d’aquest monogràfic es farà una aproximació a les
activitats concretes que han estat més dinàmiques pel que fa a la creació de llocs de treball tenint en
compte la tendència de variació donada en els dos darrers anys i els canvis donats respecte a 2008
veient, per tant, quins sectors productius han estat més resistents a la crisi. S’analitzarà també la tipologia
d’aquestes activitats segons si es tracta d’activitats d’alt valor afegit o basades en el coneixement, i es
presentarà també una anàlisi del comportament d’aquestes activitats per municipis.

Trets més destacats
Les activitats que creen
més ocupació són...

Les activitats administratives d’oficina (+2.823), els serveis a edificis i de jardineria
(+1.592), i les activitats sanitàries (+1.562), són les activitats econòmiques que més
han augmentat en afiliacions a la Seguretat Social des de l’any 2008 fins al 2015.

Les activitats que han
crescut més en nombre
d’empreses són...

Els serveis de menjar i begudes (+184), les activitats administratives i d’oficina
(+141), i les activitats d’educació (+107), són les que més han augmentat en nombre
d’empreses (centres de cotització a la Seguretat Social en els darrers 7 anys.

Baix Llobregat, Àmbit
territorial metropolità i
Catalunya.

Les activitats administratives d’oficina es mantenen en la primera posició en
creixement d’ocupació en tots tres àmbits territorials. L’educació, les activitats
sanitàries i els serveis socials amb allotjament són també activitats comunes en els
tres àmbits pel que fa a generació d’ocupació.

Dinamisme, nivell
tecnològic i activitats
basades en el
coneixement.

Les activitats de industrials de tecnologia alta i de serveis basats en el coneixement
són, dintre de les activitats que creixen en ocupació, les que han protagonitzat en
major mesura aquest augment.

Anàlisi municipal.

El comportament de les activitats més dinàmiques no és el mateix en tots els
municipis. L’activitat més dinàmica, el sector administratiu i d’oficina ha generat la
majoria de llocs de treball als municipis de Cornellà de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat i Sant Joan Despí.
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Evolució de l’estructura productiva
Des de 2008 fins a 2013 es va produir un descens continuat dels components de l’estructura productiva al
Baix Llobregat, seguint la tendència del conjunt de Catalunya. El nombre de població afiliada a la
Seguretat Social (assalariats i autònoms) va disminuir a la comarca dels 247.512 al 2n trimestre de 2008
fins als 202.363 del mateix període de 2013. En total, la pèrdua va ser de 45.149 persones ocupades i de
3.918 centres de cotització.
El 2014 es va iniciar una lleu recuperació que, de moment, s’està confirmant al llarg de 2015 pel que fa a
l’augment de llocs de treball. En els últims dos anys, s’ha passat així de les 202.363 persones ocupades
de 2013 a 217.821, el que suposa 15.458 afiliacions més a la Seguretat social. La xifra de centres de
treball també ha augmentat des de 2013, en un total de 1.141.
Evolució dels centres de cotització a la Seguretat Social i de la població assalariada. Baix Llobregat
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Aquesta recuperació recent en els indicadors d’activitat productiva porta a replantejar el tema de quines
són les activitats econòmiques que estan desenvolupant un paper més important en la recuperació, i de si
són les mateixes activitats que, en els moments de major incidència de la recessió, tot i el descens global
de l’activitat econòmica, es van mantenir creant ocupació. Per tal de donar una visió més completa
d’aquest dinamisme, s’analitzarà l’evolució de les activitats més dinàmiques en funció de cada període,
àmbit territorial i tipus d’activitat segons l’ús de tecnologia o si estan o no basades en el coneixement.

Activitats que han generat més ocupació al Baix Llobregat
Gairebé la totalitat de les empreses que han generat ocupació a la comarca en els darrers 7 anys han
estat activitats de serveis. Respecte al 2008, les activitats que més han crescut en ocupació (en termes
de població afiliada en els règims generals i autònom de la Seguretat Social) han estat, per aquest ordre:
les activitats administratives d’oficina, els serveis a edificis i jardineria, les activitats sanitàries, les
activitats relacionades amb l’ocupació, i les activitats de l’àmbit de l’educació.
Si s’analitzen les variacions dels últims 2 anys, però, apareixen dos activitats que en el còmput de 2008 a
2015 no apareixien, com són els serveis de menjar i begudes i les activitats de comerç al detall. Això pot
ser una mostra de que activitats que durant el període més acusat de la crisi econòmica no generaven
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llocs de treball, en els dos darrers anys estant tornant a augmentar en població ocupada junt amb
aquestes altres activitats que s’han mantingut, tot i la crisi, generant ocupació.
Evolució activitats que generen més ocupació i fan augmentar més el nombre d'empreses.
Baix Llobregat 2008-2015.
Empreses

Període

2008-2013

2013-2015

(2008-2015)

Ocupació (assalariats+autònoms)

56- Serveis de menjar i begudes

(+98)

82- Activitats administratives d'oficina

(+1.936)

82- Activitats administratives d'oficina

(+96)

86- Activitats sanitàries

(+1.193)

85- Educació

(+75)

81- Serveis a edificis i de jardineria

(+716)

86- Activitats sanitàries

(+44)

74- Activitats professionals i tècniques ncaa

(+594)

97- Llars que ocupen personal domèstic
43- Activitats especialitzades construcció

(+22)

85- Educació

(+132)

56- Serveis de menjar i begudes

(+1.515)

46- Comerç engròs, exc. vehicles motor

(+107)

78- Activitats relacionades amb l’ocupació

(+1.303)

56- Serveis de menjar i begudes

(+86)

47- Comerç detall, exc. vehicles motor

(+1.180)

47- Comerç detall, exc. vehicles motor

(+85)

82- Activitats administratives d'oficina

(+887)

68- Activitats immobiliàries
56- Serveis de menjar i begudes

(+69)

81- Serveis a edificis i de jardineria

(+184)

82- Activitats administratives d'oficina

(+2.823)

82- Activitats administratives d'oficina

(+141)

81- Serveis a edificis i de jardineria

(+1.592)

85- Educació

(+107)

86- Activitats sanitàries

(+1.562)

93- Activitats esportives i d’entreteniment

(+76)

78- Activitats relacionades amb l’ocupació

(+1.375)

68- Activitats immobiliàries

(+58)

85- Educació

(+1.188)

(+537)

(+876)

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. Les dades corresponen al segon trimestre de cada any.

Per àmbits territorials, les activitats que es situen en els primers llocs del rànquing de creació d’ocupació
són similars tant al Baix Llobregat com al conjunt de l’Àmbit territorial metropolità o al total de Catalunya.
Les activitats administratives d’oficina es mantenen en la primera posició en creixement d’ocupació en
tots tres àmbits territorials. L’educació, les activitats sanitàries i els serveis socials amb allotjament són
també activitats comunes en els tres àmbits pel que fa a generació d’ocupació.
Les activitats relacionades amb l’ocupació (que inclouen les activitats d’empreses de selecció de personal
i, per tant, una ocupació derivada de les mateixes que és eminentment temporal) han tingut un paper més
destacat al Baix Llobregat que no pas al conjunt metropolità i Catalunya. Al mateix temps, en el conjunt
català i de l’ATM han tingut més importància que no pas a la comarca les activitats de recerca i
desenvolupament i les activitats de tecnologies de la informació.
Evolució activitats que generen més ocupació
Variació 2008-2015
Baix Llobregat, Àmbit territorial metropolità i Catalunya
Baix Llobregat

Àmbit Territorial Metropolità

Catalunya

82- Activitats administratives d'oficina

(+2.823) 82- Activitats administratives d'oficina

(+22.687) 82- Activitats administratives d'oficina

(+25.857)

81- Serveis a edificis i de jardineria

(+1.592) 56- Serveis de menjar i begudes

(+15.356) 56- Serveis de menjar i begudes

(+23.238)

86- Activitats sanitàries

(+1.562) 62- Serveis de tecnologies de la informació

(+14.454) 62- Serveis de tecnologies de la informació

(+16.115)

78- Activitats relacionades amb l’ocupació

(+1.375) 85- Educació

(+9.778)

85- Educació

(+13.073)

85- Educació

(+1.188) 74- Activitats professionals i tècniques ncaa

(+7.759)

87- Serveis socials amb allotjament

(+10.642)

87- Serveis socials amb allotjament

(+923)

87- Serveis socials amb allotjament

(+7.191)

74- Activitats professionals i tècniques ncaa

(+9.920)

74- Activitats professionals i tècniques ncaa

(+921)

70- Seus centrals i consultoria empresarial

(+4.748)

86- Activitats sanitàries

(+9.089)

84- Adm. pública, Defensa i SS obligatòria

(+893)

86- Activitats sanitàries

(+4.394)

72- Recerca i desenvolupament

(+6.344)

93- Activitats esportives i d’entreteniment

(+886)

72- Recerca i desenvolupament

(+4.351)

88- Serveis socials sense allotjament

(+5.800)

56- Serveis de menjar i begudes

(+797)

88- Serveis socials sense allotjament

(+4.198)

70- Seus centrals i consultoria empresarial

(+4.978)

Pel que fa al creixement en el nombre d’empreses (centres de cotització a la Seguretat Social), els
serveis de menjar i begudes i les activitats administratives d’oficina han estat els sectors que més han
crescut en tots els àmbits.
Els serveis de tecnologies de la informació, les activitats immobiliàries, l’educació i l’esport i
l’entreteniment han estat altres activitats que han crescut en tots tres àmbits.
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Evolució activitats que han crescut més en nombre d'empreses registrades
Variació 2008-2015
Baix Llobregat, Àmbit territorial metropolità i Catalunya
Baix Llobregat

Àmbit Territorial Metropolità

Catalunya

56- Serveis de menjar i begudes

(+184)

56- Serveis de menjar i begudes

(+1.406)

56- Serveis de menjar i begudes

(+2.415)

82- Activitats administratives d'oficina

(+141)

82- Activitats administratives d'oficina

(+1.213)

82- Activitats administratives d'oficina

(+1.483)

85- Educació

(+107)

62- Serveis de tecnologies de la informació

(+693)

68- Activitats immobiliàries

(+859)

93- Activitats esportives i d’entreteniment

(+76)

68- Activitats immobiliàries

(+681)

85- Educació

(+816)

68- Activitats immobiliàries

(+58)

85- Educació

(+555)

62- Serveis de tecnologies de la informació

(+790)

62- Serveis de tecnologies de la informació

(+58)

55- Serveis d’allotjament

(+442)

93- Activitats esportives i d’entreteniment

(+708)

86- Activitats sanitàries

(+52)

70- Seus centrals i consultoria empresarial

(+419)

55- Serveis d’allotjament

(+673)

33- Reparació i instal·lació de maquinària

(+44)

74- Activitats professionals i tècniques ncaa

(+365)

1- Agricultura, ramaderia i caça

(+510)

70- Seus centrals i consultoria empresarial

(+31)

93- Activitats esportives i d’entreteniment

(+356)

86- Activitats sanitàries

(+475)

97- Llars que ocupen personal domèstic

(+23)

86- Activitats sanitàries

(+304)

70- Seus centrals i consultoria empresarial

(+458)

Activitats més dinàmiques segons nivell tecnològic i coneixement
Si s’observen les activitats que més han crescut en nombre d’empreses en els darrers 7 anys a la
comarca, es veu com el creixement ha estat protagonitzat en un 45,6% per empreses de tecnologia alta i
de serveis basats en el coneixement i en un 54,4% per empreses no basades en tecnologia o
coneixement.1
Tot i que la proporció del creixement és desfavorable a les empreses tecnològiques, el pes d’aquestes ha
estat superior a la comarca que al conjunt de l’Àmbit metropolità i de Catalunya.
Activitats que més han crescut en empreses segons nivell tecnològic i de coneixement. 2008-2015
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Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

En termes d’ocupació però, el protagonisme de les empreses tecnològiques i dels centres de treball de
serveis basats en el coneixement ha estat més important: l’augment d’ocupació en aquest tipus
d’empreses ha suposat gairebé el 60% del total. És a dir, entre tota la població ocupada que han generat
les empreses que més han crescut respecte l’any 2008 a la comarca, el 59,8% treballa en empreses
industrials d’alta tecnologia o bé de serveis basats en el coneixement.
Aquest tipus d’empreses ha tingut un impacte similar tant a la comarca com en el conjunt de l’àmbit
metropolità i de Catalunya: al Baix Llobregat, el 59,8% de les activitats que més han crescut en ocupació
1

Per a més informació en quant la distribució de les activitats econòmiques segons ús d’alta tecnologia o serveis basats en coneixement podeu
consultar la següent nota informativa o el darrer informe anual socioeconòmic (2014).
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corresponen al grup d’alt valor afegit i coneixement; aquesta proporció en l’ATM és del 59,9% i al conjunt
de Catalunya del 60,7%.
Activitats que més han crescut en ocupació segons nivell tecnològic i de coneixement. 2008-2015
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Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

El gràfic de la pàgina següent mostra algunes de les variacions més significatives de les activitats
econòmiques al Baix Llobregat, des de l’any 2008 al 2015, en termes de centres de cotització i de nombre
d’afiliacions a la Seguretat Social. Així mateix, les diferents activitats econòmiques estan representades
per un determinat color, en funció de si es tracta d’activitats industrials (de tecnologia alta o de tecnologia
baixa), del sector de la construcció, o del sector dels serveis (basats o no en el coneixement).
En la part superior dreta del quadrant es troben les activitats que, en els darrers 7 anys, han crescut tant
en centres de treball com en població ocupada. Com s’ha esmentat anteriorment, el sector dels serveis és
aquí el principal protagonista: es troben aquí activitats basades en el coneixement com ara l’educació, les
activitats sanitàries, les activitats relacionades amb l’ocupació, les activitats professionals i tècniques, i els
serveis socials amb allotjament. També es troben en el mateix quadrant altres activitats de serveis que,
tot i no estar basades en el coneixement, presenten augments significatius en el nombre de centres de
treball i de població afiliada a la Seguretat Social. Algunes d’aquestes activitats, com ja s’ha esmentat
abans, són les activitats administratives d’oficina, els serveis de menjar i begudes, les activitats esportives
i d’entreteniment i els serveis a edificis i jardineria. Aquestes serien doncs les activitats més significatives
que, tot i la crisi econòmica, han estat capaces de crear ocupació i d’augmentar el nombre de centres de
treball a la comarca.
Tot i així, cal situar aquests augments en el context de crisi econòmica i de destrucció d’ocupació que
s’ha viscut en els darrers anys. Per fer-ho, s’ha situat en el gràfic un altre quadrant, aquell on es situen les
activitats que han vist com es destruïen més llocs de treball i centres de producció. Activitats industrials
de tecnologia baixa i mitjana-baixa com ara les arts gràfiques i la fabricació de productes metàl·lics han
perdut en els darrers anys entre 2.000 i 4.000 llocs de treball cadascuna. La construcció de vehicles de
motor, una activitat industrial classificada com a tecnologia alta tampoc ha estat aliena a la pèrdua
d’ocupació, disminuint en més de 2.000 els llocs de treball al Baix Llobregat, així com la construcció de
maquinària i equips, que també ha perdut empreses i llocs de treball.
Amb tot, les activitats que més pes han tingut en la pèrdua d’ocupació a la comarca han estat totes
aquelles relacionades amb la construcció: construcció d’immobles, d’obres d’enginyeria civil, i activitats
especialitzades de construcció. Entre aquestes tres activitats, s’han perdut aproximadament 20.000 llocs
de treball al Baix Llobregat de 2008 a 2015. És en aquest context doncs, on cal situar i posar en valor el
comportament de les altres activitats més dinàmiques, que esdevenen així de gran importància en la
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configuració i redefinició de l’estructura productiva comarcal davant de la pèrdua d’ocupació en sectors
con la construcció i algunes activitats industrials tradicionals.
Variació de Centres de cotització i afiliacions a la Seguretat Social per activitats econòmiques, demanda de
nivell tecnològic i coneixement. Baix Llobregat. 2008-2015

Nota: els números al costat dels punts es corresponen amb el codi CCAE de l’activitat econòmica, que es poden consultar a la llegenda situada a
sota del gràfic.
EIX VERTICAL:
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ACTIVITATS INDUSTRIALS
De tecnologia baixa

28 - Maquinària i equips ncaa
29 - Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

18 - Arts gràfiques i suports enregistrats
25 - Productes metàl·lics, exc. maquinària

CONSTRUCCIÓ
Basats en el coneixement

41 - Construcció d’immobles
42 - Construcció d’obres d’enginyeria civil
43 - Activitats especialitzades construcció

ACTIVITATS DE SERVEIS
No basats en el coneixement

74 - Activitats professionals i tècniques ncaa
78 - Activitats relacionades amb l’ocupació
84 - Adm. pública, Defensa i SS obligatòria
85 - Educació
86 - Activitats sanitàries
87 - Serveis socials amb allotjament
93 - Activitats esportives i d’entreteniment

46 - Comerç engròs, exc. vehicles motor
49 - Transport terrestre i per canonades
56 - Serveis de menjar i begudes
77 - Activitats de lloguer
81 - Serveis a edificis i de jardineria
82 - Activitats administratives d'oficina

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

Dades municipals
A continuació es presenta el detall municipal de les 5 activitats econòmiques que més han crescut en
termes de població ocupada a la comarca en els darrers anys:
Les activitats administratives i d’oficina2 són les que més han crescut en població ocupada
(assalariada o autònoma) des de 2008 al Baix Llobregat.
Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat i Gavà, són els
municipis de la comarca on aquesta activitat ha crescut més en relació amb el 2008.
2

Les activitats administratives i d’oficina comprenen: la prestació de serveis administratius corrents d'oficina, així com activitats de suport
empresarial a les funcions corrents i rutinàries per compte d'altri i les activitats de serveis complementaris que solen prestar-se a les empreses i
que no estan classificats en altres apartats.
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Al 2015, la població ocupada en aquestes activitats en aquests 5 municipis representa el 55% del total de
la població ocupada a la comarca en activitats administratives i d’oficina.
CCAE 82 - Activitats administratives i d'oficina.
Variació de les afiliacions a la S.Social.
Collbató

Variació negativa
0 - 50
50 - 100

Olesa de
Montserrat
Esparreguera

100 - 300
Més de 300

Abrera

Sant Esteve
Sesrovires
Martorell

Sant Andreu
de la Barca

Castellví de
Rosanes

El Papiol

Corbera de Llobregat

Pallejà
Molins de Rei

La Palma
Sant Feliu
de
Llobregat Sant Just
Desvern

Cervelló
Sant Vicenc
dels Horts

Esplugues de
Llobregat

Vallirana
Santa Coloma
de Cervelló

Sant Joan
Despí

Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Joan Despí
Esplugues de Llobregat
Gavà

2015
Població
ocupada en act %act adtives del
adtives Baix Llobregat
967
21,5%
645
14,4%
357
8,0%
288
6,4%
235
5,2%

Cornellà
de Llobregat

Torrelles
de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Sant Climent
de Llobregat
Begues

El Prat de Llobregat
Gava

Viladecans
Castelldefels

Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Joan Despí
Esplugues de Llobregat
Gavà

2008-2015
2013-2015
var. absoluta
var. relativa
var. absoluta
var. relativa
860
803,7%
74
8,3%
486
305,7%
122
23,3%
304
573,6%
-11
-3,0%
186
182,4%
184
176,9%
184
360,8%
3
1,3%

Les activitats de serveis a edificis i jardineria3 són les segones que més han crescut en afiliació al Baix
Llobregat en els darrers anys.
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Sant Just
Desvern són els municipis de la comarca on més ha crescut l’activitat respecte a 2008.
El pes d’aquests municipis en el total de població ocupada a la comarca en activitats de serveis a edificis i
de jardineria és del 50%.
CCAE 81 - Serveis a edificis i de jardineria.
Variació de les afiliacions a la S.Social.
Collbató

Variació negativa
0 - 50
50 - 100

Olesa de
Montserrat
Esparreguera

100 - 300
Més de 300

Abrera

Sant Esteve
Sesrovires
Martorell

Castellví de
Rosanes

Sant Andreu
de la Barca
El Papiol

Corbera de Llobregat

Pallejà
Molins de Rei

La Palma
Sant Feliu
de
Llobregat Sant Just
Desvern

Cervelló
Sant Vicenc
dels Horts
Vallirana
Santa Coloma
de Cervelló

Sant Joan
Despí

Cornellà
de Llobregat

Torrelles
de Llobregat
Sant Climent
de Llobregat

Esplugues de
Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Begues
El Prat de Llobregat
Gava

Viladecans
Castelldefels

Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Prat de Llobregat, El
Santa Coloma de Cervelló
Sant Just Desvern

Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Prat de Llobregat, El
Santa Coloma de Cervelló
Sant Just Desvern

2015
Població
ocupada en ss %act ss.edificis i
edificis i
jardineria del
jardineria Baix Llobregat
1.726
18,3%
933
9,9%
1.308
13,9%
283
3,0%
443
4,7%
2008-2015
2013-2015
var. absoluta
var. relativa
var. absoluta
var. relativa
1.219
240,4%
-265
-13,3%
458
96,4%
188
25,2%
283
27,6%
793
154,0%
258
1032,0%
257
988,5%
129
41,1%
132
42,4%

3

Els serveis a edificis i jardineria inclouen: 1) Les activitats de neteja exterior i interior d'edificis de tot tipus. 2) La neteja de maquinària industrial.
3) La neteja de trens, autobusos, avions, etc. 4) La neteja interior de camions i vaixells cisterna. 5) Els serveis de desinfecció, desratització i
desinsectació d'edificis, vaixells, trens, etc. 6) El rentatge d'ampolles. 7) L'escombrada i retirada de gel i neu dels carrers i 8) Els serveis de
jardineria i els serveis de disseny de la planificació paisatgística i la construcció o instal·lació de passarel·les, murs de contenció, plataformes,
tanques, estancs i estructures similars.
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Les activitats sanitàries4 són les terceres en augment d’ocupació a la comarca. Sant Boi de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, Castelldefels, Sant Feliu de Llobregat i Viladecans són els municipis on ha
crescut més aquesta activitat. El pes d’aquests municipis en el total de població ocupada a la comarca en
activitats sanitàries és del 63%.
CCAE 86 - Activitats sanitàries.
Variació de les afiliacions a la S.Social.
Collbató

Variació negativa
0 - 50
50 - 100

Olesa de
Montserrat
Esparreguera

100 - 300
Més de 300

Abrera

Sant Esteve
Sesrovires
Martorell

Castellví de
Rosanes

Sant Andreu
de la Barca
El Papiol

Corbera de Llobregat

Pallejà
Molins de Rei

La Palma
Sant Feliu
de
Llobregat Sant Just
Desvern

Cervelló
Sant Vicenc
dels Horts

Esplugues de
Llobregat

Vallirana
Sant Joan
Despí

Santa Coloma
de Cervelló

Cornellà
de Llobregat

Torrelles
de Llobregat
Sant Climent
de Llobregat

Sant Boi de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Castelldefels
Sant Feliu de Llobregat
Viladecans

Sant Boi de Llobregat

Begues
El Prat de Llobregat
Gava

Viladecans
Castelldefels

Sant Boi de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Castelldefels
Sant Feliu de Llobregat
Viladecans

2015
Població %act sanitàries
ocupada en act
del Baix
sanitàries
Llobregat
3209
36,2%
907
10,2%
459
5,2%
179
2,0%
855
9,7%
2008-2015
2013-2015
var. absoluta
var. relativa
var. absoluta
var. relativa
783
32,3%
37
1,2%
468
106,6%
23
2,6%
120
35,4%
44
10,6%
73
68,9%
36
25,2%
69
8,8%
59
7,4%

Les activitats d’educació5 són les quartes en el rànquing de creixement de població assalariada i
autònoma a la comarca. Han augmentat sobretot en els municipis de Viladecans, Sant Boi de Llobregat,
Cornellà de Llobregat, Castelldefels i Sant Esteve Sesrovires. El pes d’aquests municipis en el total de
població ocupada a la comarca en activitats d’educació és del 42%.
CCAE 85 - Educació.
Variació de les afiliacions a la S.Social.
Collbató

Variació negativa
0 - 50
50 - 100

Olesa de
Montserrat
Esparreguera

100 - 300
Més de 300

Abrera

2015

Sant Esteve
Sesrovires
Martorell

Castellví de
Rosanes

Sant Andreu
de la Barca
El Papiol

Corbera de Llobregat

Pallejà
Molins de Rei

La Palma
Sant Feliu
de
Llobregat Sant Just
Desvern

Cervelló
Sant Vicenc
dels Horts
Vallirana
Santa Coloma
de Cervelló

Sant Joan
Despí

Sant Boi de Llobregat

Begues
El Prat de Llobregat
Gava

Viladecans
Castelldefels

%act
relacionades
amb l'educació
del Baix
Llobregat
12,4%
11,0%
9,6%
7,4%
1,1%

Cornellà
de Llobregat

Torrelles
de Llobregat
Sant Climent
de Llobregat

Esplugues de
Llobregat

Viladecans
Sant Boi de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Castelldefels
Sant Esteve Sesrovires

Població
ocupada en act.
relacionades
amb l'educació
1.084
964
839
653
98

Viladecans
Sant Boi de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Castelldefels
Sant Esteve Sesrovires

2008-2015
2013-2015
var. absoluta
var. relativa
var. absoluta
var. relativa
424
64,2%
71
7,0%
242
33,5%
174
22,0%
197
30,7%
100
13,5%
98
17,7%
39
6,4%
93
1860,0%
3
3,2%

4

Les activitats sanitàries inclouen les activitats, a curt i llarg termini, realitzades als hospitals generals i especialitzats mèdics, quirúrgics,
psiquiàtrics i d'abús de substàncies, sanatoris, centres de medicina preventiva, hospitals geriàtrics, hospitals psiquiàtrics, centres de rehabilitació,
llatzerets i altres institucions sanitàries que proveeixen allotjament i que faciliten tractaments diagnòstics i mèdics als pacients interns amb una
àmplia gamma de malalties. Aquesta divisió comprèn també:Les consultes i tractaments realitzats per metges de medicina general, especialistes i
cirurgians, prestats principalment a pacients externs. Les activitats odontològiques de naturalesa general o especialitzada. Les activitats
d'ortodòncia. Altres activitats relacionades amb la salut humana no realitzades en hospitals o per doctors en medicina, sinó per un altre tipus
personal sanitari legalment habilitat per tractar pacients.
5
Les activitats d’educació inclouen les activitats d’educació preprimària, primària, educació secundària, educació postsecundària (universitària i
no universitària), altres activitats d’educació (educació relacionada amb l’esport i les activitats recreatives, educació relacionada amb la cultura i
activitats de les escoles de conducció i pilotatge), i activitats auxiliars a l’educació.
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Les activitats relacionades amb l’ocupació6 han crescut sobretot en els municipis d’Esplugues de
Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat del Llobregat, Abrera i Sant Esteve Sesrovires. Aquests
municipis apleguen més del 81% de la població ocupada a la comarca en aquest tipus d’activitats.
CCAE 78 - Activitats relacionades amb l'ocupació.
Variació de les afiliacions a la S.Social.
Collbató

Variació negativa
0 - 50
50 - 100

Olesa de
Montserrat
Esparreguera

100 - 300
Més de 300

Abrera

Sant Esteve
Sesrovires

2015

Martorell

Castellví de
Rosanes

Sant Andreu
de la Barca
El Papiol

Corbera de Llobregat

Pallejà
Molins de Rei

La Palma
Sant Feliu
de

Cervelló

Llobregat Sant Just
Desvern

Sant Vicenc
dels Horts
Vallirana
Santa Coloma
de Cervelló

Sant Joan
Despí

Torrelles
de Llobregat
Sant Climent
de Llobregat

Esplugues de
Llobregat

Cornellà
de Llobregat
Sant Boi de Llobregat

Begues
El Prat de Llobregat
Gava

Viladecans
Castelldefels

Esplugues de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Prat de Llobregat, El
Abrera
Sant Esteve Sesrovires

Esplugues de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Prat de Llobregat, El
Abrera
Sant Esteve Sesrovires

Població
ocupada en act.
relacionades
amb l'ocupació
1.214
617
83
32
24

%act
relacionades
amb l'ocupació
del Baix
Llobregat
50,4%
25,6%
3,4%
1,3%
1,0%

2008-2015
2013-2015
var. absoluta
var. relativa
var. absoluta
var. relativa
746
159,4%
508
72,0%
610
8714,3%
533
634,5%
79
1975,0%
72
654,5%
28
700,0%
9
39,1%
23
2300,0%
-7
-22,6%

Font dels mapes i les taules municipals: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.

Amb la col·laboració de:

6

Les activitats relacionades amb l’ocupació inclouen les activitats de les agències de col·locació, de les empreses de treball temporal i altres tipus
de provisió de recursos humans.
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