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NOTES INFORMATIVES – setembre de 2013 
 
 

Afiliació a la Seguretat Social  
segons residència padronal 2013 

Baix Llobregat 
 

El nombre d’afiliacions de persones residents en el Baix Llobregat és de 313.506, i supera en més de 

55.000 l’afiliació dels centres de treball que estan ubicats a la comarca.  

L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) publica per primera vegada l’explotació estadística segons lloc de residència dels fitxers 

d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social, fruit d’un conveni de col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i el 

posterior encreuament dels fitxers amb el Registre de població de Catalunya.  

 

A partir de les dades publicades per l’IDESCAT es pot calcular el nombre d’afiliacions de la població resident en els 

municipis i comparar-lo amb el nombre d’afiliacions dels centres de treball.1 Concretament, el Baix Llobregat compta 

l’any 2013 amb un total de 256.643 afiliacions pel que fa a centres de treball ubicats a la comarca i 313.506 

afiliacions de població que viu en algun dels seus municipis. Es veu així com la població ocupada que resideix a la 

comarca és superior al nombre de llocs de treball o afiliacions dels centres de treball que desenvolupen la seva activitat 

a la mateixa. Aquesta situació és diferent a la del conjunt de Catalunya, on les dades d’afiliació en centres de treball i de 

població resident són més similars entre elles, degut principalment al fet que l’àmbit territorial és més gran i des de la 

perspectiva del conjunt de Catalunya es neutraliza la mobiliat laboral interna, fet que no es veu si s’observen les dades 

per comarques, ja que molta gent resident al Baix Llobregat treballa en centres de fora de la comarca. 

 

Respecte a l’any 2012, l’evolució de les afiliacions de població resident i de centres de treball ha estat molt semblant, 

observant-se una disminució en ambdós casos. En el cas de la població resident al Baix Llobregat, les afiliacions a la 

Seguretat social han disminuït en 9.289, i les afiliacions en centres de treball ho han fet en 8.120. Això significa una 

caiguda del 3% aproximadament, que es situa lleugerament per sota del descens donat en el conjunt de Catalunya. 

 

Afiliacions a la Seguretat Social segons ubicació del centre de treball i residència padronal 

BAIX LLOBREGAT CATALUNYA

Afiliacions de 

Població Resident

Afiliacions dels 

Centres de Treball

Afiliacions de 

Població Resident

Afiliacions dels 

Centres de Treball

2012 322.795 264.763 2012 2.929.799 2.975.436

2013 313.506 256.643 2013 2.836.816 2.862.139

Var. 12-13 (n) -9.289 -8.120 Var. 12-13 (n) -92.983 -113.297

Var. 12-13 (%) -2,9 -3,1 Var. 12-13 (%) -3,2 -3,8 

Font: OC-BL, a partir de dades de l'IDESCAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Unitats: afiliacions. 1r trimestre de cada any. 
Inclou tots els règims d'afiliació de la Seguretat Social (General -incloent sistemes especial agrari i de la llar-, Autònoms, Mar i Mineria del carbó) 

                                                      
1 Cal recordar que tot i que per motius de simplificar el llenguatge s’equipari el concepte d’afiliació al de persona afiliada, les dades no corresponen a persones. Per 
exemple: una mateixa persona pot estar donada d’alta més d’un cop en el Règim general de la Seguretat Social si té dos relacions laborals diferents. També poden 
haver-hi casos de persones que estiguin donades d’alta en règims diferents, com és el cas del Règim general i el Règim autònom. En aquests casos, es comptaria 
en aquesta estadística com a 2 afiliacions. 

http://www.idescat.cat/novetats/?id=1475
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Pel que fa a la distribució per sectors econòmics, es veu com el Baix Llobregat té un teixit empresarial on predomina 

més la indústria i la construcció. En canvi, a la distribució de la població afiliada que viu a la comarca té un pes més 

gran el sector serveis i s’assembla més a la distribució per sectors del conjunt de Catalunya. 

 

Distribució per sectors de les afiliacions de població resident i de centres de treball del Baix Llobregat. 2013 (%) 
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Font: OC-BL, a partir de les dades de l’IDESCAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Unitats: afiliacions. Inclou només els Règims General i Autònom. 

 

Dades municipals. 

 

Les dades municipals posen de relleu la mobilitat laboral i la concentració major o menor de centres de treball en 

comparació amb la població resident a cada municipi. Fins al moment, les úniques dades d’afiliació a la Seguretat social 

de què es disposaven eren les d’ubicació del centre de treball, però ara es pot fer una aproximació més acurada a la 

realitat de cada municipi comparant les primeres amb les afiliacions de la població resident. En aquest sentit, la taula de 

la pàgina següent presenta una ordenació de municipis en funció dels que tenen una major relació de població 

afiliada resident en comparació amb l’afiliació en els seus centres de treball. Així, es veu com 8 dels 30 municipis 

de la comarca (Sant Just Desvern, Sant Esteve Sesrovires, el Prat de Llobregat, Abrera, Martorell, el Papiol, Castellví 

de Rosanes i Cornellà de Llobregat) tenen més afiliacions en els seus centres de treball que afiliacions de població 

resident. Això s’explica en la majoria dels casos pel fet que es tracta de municipis amb centres productius importants on 

treballa un nombre elevat de persones. Per contra, la resta de municipis de la comarca tenen més afiliacions de 

població resident que no pas de centres de treball. D’entre aquests, es poden diferenciar dos tipus: aquells municipis 

mitjans i petits que tenen una elevada relació d’afiliacions de població resident per sobre dels llocs de treball, com ara 

Torrelles de Llobregat, Begues, Collbató o Corbera de Llobregat, i aquells municipis més grans amb una relació no tant 

elevada però amb una diferència en termes absoluts força gran degut al nombre de població que tenen, com és el cas 

de Viladecans, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat o Gavà. 
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Afiliacions a la Seguretat Social segons ubicació del centre de treball i residència padronal (1T 2013) 

Afiliacions dels 

Centres de Treball

Afiliacions de 

Població Resident

Diferència afiliacions de 

Població Resident - 

Centres de Treball

Ratio d'afiliacions de 

Població Resident per 

cada Centre de Treball

Torrelles de Llobregat 901 2.564 1.663 2,846

Begues 1.148 2.865 1.717 2,496

Collbató 734 1.823 1.089 2,484

Corbera de Llobregat 2.467 5.984 3.517 2,426

Vallirana 2.616 5.795 3.179 2,215

Olesa de Montserrat 4.140 8.936 4.796 2,158

Sant Climent de Llobregat 830 1.751 921 2,110

Viladecans 14.483 25.840 11.357 1,784

Sant Feliu de Llobregat 9.760 17179 7.419 1,760

Castelldefels 14.081 24.551 10.470 1,744

Pallejà 2.689 4.567 1.878 1,698

Cervelló 2.241 3.740 1.499 1,669

Esparreguera 5.029 8.291 3.262 1,649

Sant Vicenç dels Horts 6.489 10.315 3.826 1,590

Molins de Rei 7.565 10.484 2.919 1,386

Sant Boi de Llobregat 22.804 31.318 8.514 1,373

Gavà 13.495 17.665 4.170 1,309

Palma de Cervelló, la 1.004 1.299 295 1,294

Baix Llobregat 256.643 313.506 56.863 1,222

Santa Coloma de Cervelló 2.904 3.472 568 1,196

Sant Andreu de la Barca 9.713 10.818 1.105 1,114

Esplugues de Llobregat 16.865 17.667 802 1,048

Sant Joan Despí 13.409 13.487 78 1,006

Cornellà de Llobregat 32.361 31.548 -813 0,975

Castellví de Rosanes 756 727 -29 0,962

Papiol, el 1.733 1.627 -106 0,939

Martorell 10.584 9.864 -720 0,932

Abrera 6.180 4.984 -1.196 0,806

Prat de Llobregat, el 32.108 24.406 -7.702 0,760

Sant Esteve Sesrovires 4.832 3.270 -1.562 0,677

Sant Just Desvern 12.722 6.669 -6.053 0,524  

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT i de la TGSS. Unitats: afiliacions. Inclou tots els règims d'afiliació de la Seguretat Social (General -incloent sistemes 
especial agrari i de la llar-, Autònoms, Mar i Mineria del carbó). 
Nota: aquestes dades no coincideixen amb les publicades a la resta d'informes de l'Observatori, on només es publiquen dades del Règim General i del Règim 
d'Autònoms. 
 

ANNEX. 

Consulta de les dades detallades al web de l’IDESCAT 

 

NOTA METODOLÒGICA. 
 
L'IDESCAT realitza l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que trimestralment rep de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, fruit d'un conveni de col·laboració que van signar ambdues institucions l'any 2011. Les afiliacions als 
diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, una mateixa persona es 
comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. Les unitats de recompte poden ser, doncs, les 
afiliacions i els afiliats. 
 
Atès que la variable "residència de l'afiliat" que consta al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social és una variable que pot 
no estar actualitzada, l'IDESCAT vol obtenir per primera vegada resultats territorials d'afiliacions segons la residència de l'afiliat. Per aquest motiu 
tracta la variable residència de l'afiliat encarant-la amb altres fitxers d'origen administratiu i enriqueix el fitxer original. 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Consultar la nota metodològica original a la pàgina web de l’IDESCAT 

 

 
Amb la col·laboració de:  
 

http://www.idescat.cat/novetats/?id=1475
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TCD=20&V3D=217&V4D=6356&QI&TC=5&V0=3&V1=3&V3=6357&V4=6358&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B

