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RESUM EXECUTIU 
 

POBLACIÓ 

La població de la comarca viu un creixement del 0,8% durant el 2018, el més alt des del 2009 

Gran part d’aquest increment s’explica per l’arribada de persones estrangeres, col·lectiu que ha crescut un 3,6% 

El sobreenvelliment es redueix un 1% i ja acumula set anys de caigudes  

Les diferències entre les taxes d’envelliment i sobreenvelliment de la Garrotxa i Catalunya s’escurcen sensiblement  

 
� Després d’un període 2010-2016 de relatiu estancament, la Garrotxa torna poc a poc a créixer en població. En 

concret, 429 nous habitants durant el 2018, un 0,8% més que l’any anterior. Aquest creixement ha situat la 
població total de la comarca en 56.613 persones, la xifra més alta des de que es tenen dades. El retorn al 
creixement demogràfic que ha viscut la comarca es troba en consonància amb la dinàmica tant de les comarques 
gironines, com del conjunt de Catalunya, que han crescut a taxes similars durant els darrers anys. 
 

� L’increment de la població ha estat impulsat per l’arribada de persones estrangeres, un procés que enguany 
s’accelera i assoleix una taxa de creixement del 3,6%, situant en 7.908 les persones d’origen estranger que viuen 
a la comarca. Aquesta taxa de creixement és similar a la de Catalunya, on el creixement de persones 
nouvingudes ha estat del 3,9%. Situant així la taxa d’immigració en el 14,2%, 0,2 punts per sobre de la taxa de la 
Garrotxa, on el percentatge ha passat del 13,6% al 14,0%. 
 

� Com ja esmentàvem en l’anterior informe, l’estancament de la taxa d’envelliment a la comarca i el progressiu 
increment del mateix al Principat està fent convergir els nivells d’envelliment d’ambdós territoris. Tot i que 
aquest últim any ha succeït el mateix amb el sobreenvelliment, la Garrotxa encara mostra una taxa de 
sobreenvelliment del 21,3%, 4,6 punts per sobre de la taxa a Catalunya i al conjunt de les comarques gironines. 

 

� En relació a l’estructura de població que es donava l’any 2008, la piràmide de població mostra com els joves 
tenen una major presència de cohorts, especialment aquells entre 5 i 15 anys. En canvi, les edats més joves, els 
cohorts de 0 a 3 anys, mostren una disminució significativa del seu pes. Pel que fa a les edats actives, dels 16 als 
64 anys, s’evidencia una estructura més envellida, amb major pes dels cohorts d’edats més avançades, i una 
important reducció entre els cohorts de 25 a 35 anys. En el grup d’edat de la gent gran, de 65 anys i més, hi ha 
una major pres en les primeres edats, dels 65 als 69 anys, i més enllà dels 80 anys, que expliquen el procés 
d’envelliment i sobreenvelliment que està experimentat la comarca. Alhora, la població d’entre 70 i 80 anys, 
nascuts en el període la Guerra Civil i la Postguerra manté una menor presència, ja que durant aquest període es 
va reduir notablement la natalitat. Comparativament amb Catalunya, s’evidencia un major envelliment de la 
població en edat activa (16 a 64 anys), així com un sobreenvelliment de la població gran a partir dels 80 anys.  

 

COMPORTAMENT ECONÒMIC 

La comarca de la Garrotxa es posiciona com la segona comarca de Catalunya en la que més creix el PIB, amb un 
increment del 21,0% en el període 2013-2017 

Després d’uns anys de crisi amb una certa divergència, durant el 2017 es va tornar a igualar el PIB per càpita de la 
Garrotxa i de Catalunya 

El pitjor comportament de la productivitat a la comarca havia fet que en el període 2011-2015 la productivitat 
catalana fos més alta. No obstant, en els darrers dos anys, el major dinamisme de l’economia a la Garrotxa ha fet 
que es recuperessin nivells més elevats de productivitat que en el conjunt del Principat 
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La Garrotxa mostra un comportament molt positiu respecte a l’evolució de renda. En el període 2013-2016 de 
recuperació de l’economia, la base imposable per declarant de l’IRPF ha crescut un 12,7% 

� Durant el 2017, la Garrotxa ha vist créixer el seu PIB un 3,3% fins a arribar als 1.717,3 milions d’euros. Aquest 
creixement situa a la comarca en la posició número 13 del rànquing de creixement interanual del PIB de les 
comarques de Catalunya. Si ens fixem en el període 2013-2017 de recuperació de l’economia, però, l’increment 
del Producte Interior Brut escala fins a la segona posició, amb una taxa de creixement del 21,0%. 

� El PIB per càpita a la Garrotxa es va reduir durant la crisi un -12,9% fent que es situés per sota del PIB per càpita 
català. Tanmateix, els elevats creixement del PIB de la comarca han fet créixer l’indicador fins a situar-lo en els  
30.565 € per habitant, només 162 euros per sota de Catalunya. Es consolida, així, la recuperació del PIB per 
càpita de la comarca que durant el 2016 ja va recuperar els nivells previs a la crisi econòmica. 

 
� Tot i que la productivitat, mesurada com la relació entre el PIB i els llocs de treball localitzats, no ha deixat de 

créixer des de l’inici de la crisi, aquest creixement va ser inferior que el del conjunt de l’economia catalana. 
D’aquesta manera, la productivitat de la comarca va quedar per sota de la productivitat del Principat en el 
període 2011-2016. Aquest fet, però, s’ha revertit ens els darrers dos anys fruit de les altes taxes de creixement 
de l’economia garrotxina, fent que durant el 2017 la productivitat a la comarca se situï en els 72.559 euros, 
1.023 € per sobre de la productivitat catalana. 
 

� La renda, mesurada a partir de la base imposable per declarant de l’IRPF, s’ha situat durant el 2016 en 20.045 
euros, un 4,3% més que l’any anterior. Amb aquest creixement, en els darrers tres anys la renda de les persones 
declarants de la Garrotxa haurà crescut un 12,7%, una taxa que se situa per sobre del creixement català, 
consolidant el procés de convergència entre la renda de la comarca i la del conjunt de Catalunya que actualment 
se situa en 23.074 euros. Aquesta darrera relació va començar a l’inici de la sèrie l’any 2000 amb un valor de 76,8 
punts i actualment es situa en els 86,9. La mateixa tendència a convergir la podem observar entre la Garrotxa i la 
resta de les comarques gironines. 

MERCAT DE TREBALL 

Durant el 2018 s’ha consolidat la recuperació de l’ocupació a la comarca després de que la xifra d’ocupats i ocupades 
marqués nous màxims durant el segon trimestre de l’any 

El creixement del 5,2% del treball assalariat contrasta amb l’increment de l’1,0% del treball autònom 

Després d’acumular quatre anys consecutius de caigudes, l’atur creix en el darrer trimestre del 2018 un 0,1% 
interanual, situant-lo en el 7,5% 

El ritme de creixement de la contractació cau significativament durant el 2018, seguint la tendència iniciada per 
l’economia catalana un any abans 

Per primera vegada des de l’inici de la crisi econòmica, no hi ha hagut cap expedient de regulació d’ocupació (ERO) a 
la Garrotxa 

La sinistralitat laboral a la Garrotxa mostra una tendència molt significativa al creixement tant en termes de variació 
interanual com en termes d’incidència per cada 100.000 assalariats/des  

� L’ocupació durant el 2018 manté la dinàmica de creixement i ja ocupa a 24.357 persones, 996 més que en el 4rt 
trimestre del 2017. Aquesta xifra representa un increment dels llocs de treball del 4,3%, superior a la taxa del 
3,2% que trobem a Catalunya. En el mateix sentit, durant el segon trimestre de l’any es va assolir el màxim 
d’ocupació de tota la sèrie de dades, amb 24.475 persones ocupades, el que suposaria la consolidació de la 
recuperació posterior a la crisi econòmica de la darrera dècada.  
 

� La recuperació de l’ocupació va estar impulsada pel creixement del treball assalariat, el qual va créixer un 
5,2%, dos punts per sobre del creixement de l’indicador a Catalunya. Pel que fa al treball autònom, el creixement 
tant a la Garrotxa com a Catalunya s’ha situat en l’1,0%. No obstant, si aquesta xifra a la Garrotxa suposa una 
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reducció de la taxa de creixement respecte a la tendència dels darrers anys, a Catalunya representa la sortida 
d’un estancament que ha durat set trimestres. 

 
� Pel que fa a l’atur, l’alentiment en la reducció de la desocupació que es va iniciar a finals del 2017 pel conjunt de 

l’economia catalana es va endarrerir per l’economia de la comarca fins al segon trimestre del 2018. No obstant, 
aquest alentiment a afectat amb més força a la Garrotxa on, no només la taxa de variació de l’atur s’ha reduït, 
sinó que ha passat a ser positiva, incrementat la desocupació un 0,1% durant el darrer trimestre del 2018. 
Aquesta variació situa la taxa d’atur en el 7,5%, que tanmateix és 3,4 punts inferior a la taxa d’atur a Catalunya. 

 
� Com en el cas de l’atur, a la Garrotxa la frenada en els ritmes de contractació s’ha donat amb un any de retard 

respecte al conjunt de l’economia catalana. Així, si durant el 2017 la contractació creixia cada trimestre a un 
ritme mitjà del 12% interanual, durant el 2018 el creixement mitjà s’ha situat en el 2,16%. Aquest alentiment 
deixava la taxa de creixement de la contractació de l’últim trimestre de l’any en el 0,8%, molt per sota del 
creixement català, que s’ha situat en el 6,7%. És evident, doncs, que tot i que s’ha donat amb posterioritat, el fre 
a la contractació ha estat molt més acusat a la Garrotxa que no pas a Catalunya. Pel que fa a la temporalitat, 
durant el 2018 hem vist com s’ha reduït en tots els trimestres, tancant l’any amb 1,6 punts menys que en el 
mateix període de l’any anterior i situant-la en el 82,0%. Com es pot veure al gràfic, aquesta reducció va en 
consonància amb la tendència a la progressiva reducció de la temporalitat que es viu tant a la Garrotxa com a 
Catalunya. 

 
� Després d’una dècada de crisi econòmica, durant el 2018 no hi ha hagut cap expedient de regulació d’ocupació a 

la comarca. En aquests deu anys s’han portat a terme 143 EROs que han afectat a 1.819 treballadores i 
treballadors. 

 
� L’índex de sinistralitat laboral, que a Catalunya s’ha mantingut relativament baix des de la crisi, a la Garrotxa viu 

un increment constant des del 2014. Després de que la sinistralitat creixes un 42,2% interanual durant el darrer 
trimestre de l’any, l’índex de sinistralitat laboral s’ha situat en 1.419 accidents per cada 100.000 ocupats 
assalariats, 540 més que a Catalunya. Durant el 2018 s’han produït 997 accidents laborals, la xifra més alta des 
del 2007. Tanmateix, la sinistralitat també s’ha incrementat de manera molt significativa a Catalunya, on s’ha 
passat de 22.443 a 47.957 accidents laborals en un sol any.  
 

TEIXIT EMPRESARIAL I ACTIVITAT ECONÒMICA 

Després de quatre trimestres de caigudes, el teixit empresarial torna a créixer un 0,5% en el darrer trimestre del 
2018 

L’activitat constructora confirma la tendència a la recuperació, després d’anys de retrocés  

L’oferta d’allotjaments turístics a la Garrotxa s’estanca durant el 2017, situant-se en 198 establiments, 2 menys que 
un any enrere 

� El teixit empresarial de la Garrotxa tanca l’any amb 1.980 centres de cotització, un 0,5% més que un any 
enrere. Aquest creixement es dóna després de quatre trimestres consecutius de destrucció de teixit empresarial, 
una dinàmica molt diferent a la que ha seguit l’economia catalana, on la creació de centres de cotització no ha 
deixat de créixer des del 2014. Els sectors de l’hoteleria i de la construcció han estat els responsables de 
l’increment, gràcies a taxes de creixement del 3,3% i de l’1,5% respectivament. A diferència de la indústria que 
ha caigut un        -1,0% i dels serveis, que han caigut un -0,2%.  
 

� Com ja s’apuntava a l’anterior informe, el sector de la construcció residencial consolida el canvi de tendència i 
el retorn al creixement. Si durant el 2017 s’iniciaven 54 habitatges, durant el 2018 se’n van iniciar 138, el que 
suposa un increment del 155,6%. En els habitatges acabats, el canvi ha estat més moderat, passant de 54 a 57 
habitatges finalitzats durant el 2018. Aquests nivells, però, queden molt lluny dels nivells de construcció 
residencial de l’etapa prèvia a l’explosió de la bombolla immobiliària, quan en els anys 2006 i 2007 s’iniciaven 
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més de 1.000 habitatges anuals. El mateix procés s’observa a Catalunya, on podem observar un creixement més 
estable del sector amb 14.517 habitatges iniciats, quasi cinc vegades més que durant el 2013. 

 
� Durant el 2017 els establiments dedicats a l’allotjament turístic van passar de 200 a 198, fruit del saldo negatiu 

de tres establiments de turisme rural i positiu d’un nou hotel. La caiguda en els establiments s’ha vist fins a cert 
punt compensada pel sensible increment de les places, les quals van créixer un 0,2% passant de 6.278 a 6.289. 
En termes generals, el sector ha mostrat durant els últims quatre anys un cert estancament. En el conjunt de la 
comarca, els hotels compten amb el 18,7% de l’oferta de places, els càmpings amb un 63,5% i els allotjaments de 
turisme rural amb el 17,8%. 

 

EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS SECTORS D’ACTIVITAT 

El creixement de la indústria i els serveis acceleren el creixement de l’ocupació a la Garrotxa per sobre del 
creixement català (4,3% front el 3,2% respectivament) 

La indústria creix un 5,6% i ja es troba als nivells d’ocupació del 2007 

Els serveis mantenen el bon ritme de creixement que ha caracteritzat al sector en els últims anys amb un 3,7% més 
de persones empleades 

La construcció modera sensiblement el seu creixement i se situa en 2,9%, per sota del creixement del sector al 
Principat, on ha crescut un 5,6% 

En consonància amb la tendència general del sector al conjunt de Catalunya, l’agricultura és l’únic gran sector que 
decreix durant el 2018 a la comarca 

� La indústria ha esdevingut el motor de creixement de l’ocupació a la Garrotxa i ja dóna feina a 9.278 persones, 
491 més que l’any anterior i la xifra més alta des del 2007. Aquest increment del 5,6% interanual es troba molt 
per sobre del creixement del sector a Catalunya, on s’ha situat en l’1,7%. Enguany, la causa de la dinàmica 
positiva és la taxa de creixement de sectors com l’energia, la maquinària i el cautxú i el plàstic, totes per sobre 
del 8,0%. Sectors com la metal·lúrgia o l’alimentació – que és el que genera més ocupació a la comarca- també 
creixen a bon ritme, un 5,3% i 6,5% respectivament. 
 

� Els serveis també han crescut més que en el conjunt de l’economia catalana, situant-se en el 3,7% a l’acabar 
l’any. La bona evolució de l’hostaleria i els transports, però especialment les administracions públiques, 
l’educació i la sanitat marquen un increment del 7,1% en el darrer trimestre de l’any. Per la seva part, el comerç, 
que durant quatre trimestres havia patit un cert estancament, es recupera creixent un 2,0%. Tot i que sense un 
pes molt significatiu en l’economia de la comarca, els serveis d’intermediació financera perden a la garrotxa un 
4,1% dels llocs de treball i ja acumulen quatre trimestres consecutius de pèrdues d’ocupació. 

 
� La construcció creix un 2,9% interanual durant el darrer trimestre del 2018, situant la xifra de persones ocupades 

al sector en 1.634. Aquesta xifra, però, es troba lluny de les més de 2.800 a les que es va arribar en el període 
immediatament anterior a la crisi econòmica. En termes generals, el sector de la construcció a la Garrotxa 
evoluciona més lentament que en el conjunt de Catalunya, on les tensions en el mercat de l’habitatge, en 
especial  a l’àrea metropolitana, estan tornant a impulsar la creació de noves construccions. 

 
� Tot i que en els últims anys el sector de l’agricultura i la ramaderia ha tingut un millor comportament que el del 

conjunt del Principat, a finals del 2018 el sector ha perdut un 0,2% de l’ocupació, mentre que a la resta del país la 
xifra de persones ocupades s’ha mantingut estable. Tot i això, com es veu clarament al gràfic, el sector pateix un 
estancament que fluctua entorn als 500 ocupats des del 2009. 
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EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS INDICADORS SOCIOECONÒMICS 

Població 

Gràfic 1 Evolució de la població i la taxa d'estrangeria, 1717-2018 Gràfic 2 Evolució de la població i taxes de variació interanual, 1998-

2018 

  
Gràfic 3 Evolució de la població estrangera i taxes de variació 

interanual, 2000-2018 

Gràfic 4 Evolució de les taxes d’envelliment i sobreenvelliment, 2005-

2018 

  
Gràfic 5 Piràmide d’edats i sexe, 2008 i 2018 Gràfic 6 Piràmide d’edats i sexe. Comparació amb Catalunya, 2018 

  

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades proporcionades per l'Idescat del Padró municipal d'habitants i Censos de Població i del Centre d’Estudis Demogràfics. 
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Comportament econòmic 

Gràfic 7 Evolució del PIB comarcal (milions d’euros) i taxes de variació 

interanuals, 2008-2017 

Gràfic 8 PIB per habitant (milers d’euros), 2008-2017 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat i 
l'Anuari Econòmic Comarcal de Catalunya Caixa. 

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades proporcionades per l'Idescat del Padró 
municipal d'habitants i Censos de Població i del Centre d’Estudis Demogràfics. 

Gràfic 9 PIB per lloc de treball localitzat (milers d’euros), 2008-2017 Gràfic 10 Base imposable per declarant (euros), 2000-2016 

  

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat, 
l'Anuari Econòmic Comarcal de Catalunya Caixa i del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE). 

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades proporcionades pel web de l'Idescat. 

Nota: Pels anys 2011 i 2012, l’Idescat presenta el PIB sota la base comptable 2010, estimats d'acord amb la metodologia del Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010). Aquest fet 
comporta que els càlculs publicats en edicions anteriors variin substancialment a partir d’aquesta data. 

Pels anys posteriors, 2013 i 2014, el càlcul del PIB es duu a terme a partir de les variacions estimades en l’Anuari Comarcal de Catalunya Caixa. 
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Mercat de treball 

Gràfic 11 Evolució trimestral dels llocs de treball localitzats i taxes de 

variació interanual, 2001-2018 

Gràfic 12 Evolució trimestral de les afiliacions al RGSS (treball 

assalariat) i taxes de variació interanual, 2001-2018 

  
Gràfic 13 Evolució trimestral de les afiliacions al RETA (treball 

autònom) i taxes de variació interanual, 2001-2018 

Gràfic 14 Evolució trimestral de la proporció de treball autònom, 

2001-2018 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades d’Afiliació al RGSS i RETA proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. 

Gràfic 15 Evolució trimestral de l’atur registrat i taxes de variació 

interanual, 2005-2018 

Gràfic 16 Evolució trimestral de la taxa d’atur registral, 2008-2018 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de les dades del SOC i del Servei Públic d’Ocupació Estatal proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Gràfic 17 Evolució dels expedients de regulació d'ocupació autoritzats 

i no desistits i dels treballadors/es afectats/des, 2008-2018 

Gràfic 18 Evolució dels treballadors/es afectats/des per expedients de 

regulació d'ocupació autoritzats i no desistits segons causa, 2008-

2018 

  
Gràfic 19 Evolució trimestral de la contractació laboral i taxes de 

variació interanual, 2006-2018 

Gràfic 20 Evolució trimestral de la taxa de contractació temporal, 

2006-2018 

  
Gràfic 21 Evolució trimestral del nombre d’accidents laborals i taxes 

de variació interanual, 2001-2018 

Gràfic 22 Evolució trimestral de l’índex de sinistralitat laboral, 2001-

2018 

  

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de les dades del SOC i del Servei Públic d’Ocupació Estatal proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Teixit empresarial i activitat econòmica 

Gràfic 23 Evolució trimestral dels centres de cotització i taxes de 

variació interanual, 2001-2018 

Gràfic 24 Evolució dels habitatges iniciats i acabats, 2001-2018 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades d’Afiliació al RGSS proporcionades per 
l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. 

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades de l’Idescat proporcionades per la 
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

Gràfic 25 Evolució de les places segons tipus d'allotjament turístic i 

categoria, 2003-2017 

Gràfic 26 Evolució del nombre d’establiments segons tipus 

d'allotjament turístic, 2003-2017 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades proporcionades per l'Idescat de la Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 

Gràfic 27 Evolució dels establiments agraris i ramaders, 1982-2009 Gràfic 28 Evolució de la superfície agrària (ha.), 1982-2009 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades dels censos agraris proporcionades per l’Idescat. 

Nota: L’explotació agrària és sense terres es la que disposa exclusivament de bestiar. 
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Gràfic 29 Percentatge d’establiments ramaders que explota cada 

espècie, 1982-2009 

Gràfic 30 Evolució de les unitats ramaderes segons especies, 1982, 

1989, 1999 i 2009 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades dels censos agraris proporcionades per l’Idescat. 
Nota: L’anella exterior correspon al 2009 i la més interior a l’any 1982. 

EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS SECTORS D’ACTIVITAT 

Grans sectors 

Gràfic 31 Evolució dels llocs de treball a Agricultura, ramaderia, 

silvicultura i pesca (*) i taxes de variació interanuals, 2001-2018 

Gràfic 32 Evolució dels llocs de treball a Indústria i taxes de variació 

interanuals, 2001-2018 

  
Gràfic 33 Evolució dels llocs de treball a Construcció i taxes de variació 

interanuals, 2001-2018 

Gràfic 34 Evolució dels llocs de treball a Serveis i taxes de variació 

interanuals, 2001-2018 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades d’Afiliació al RGSS i RETA proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. (*) 
L’increment del 2008 es deu a que els treballadors per compte propi del Règim Especial Agrari han estat integrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Amb anterioritat a 
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aquesta data no es comptabilitzava l’ocupació en aquest Règim Especial.  
Nota: Durant el 2009 es canvia la classificació de les activitats econòmiques. En algunes activitats això comporta variacions importants en la sèrie.  

Subsectors de la Indústria 

Gràfic 35 Evolució dels llocs de treball a Energia, aigua i extractives i 

taxes de variació interanuals, 2001-2018 

Gràfic 36 Evolució dels llocs de treball a Alimentació, begudes i tabac i 

taxes de variació interanuals, 2001-2018 

  
Gràfic 37 Evolució dels llocs de treball a Maquinària i equipament 

mecànic i taxes de variació interanuals, 2001-2018 

Gràfic 38 Evolució dels llocs de treball a Cautxú i plàstic i taxes de 

variació interanuals, 2001-2018 

  
Gràfic 39 Evolució dels llocs de treball a Paper, edició i arts gràfiques i 

taxes de variació interanuals, 2001-2018 

Gràfic 40 Evolució dels llocs de treball a Tèxtil, confecció i cuir i taxes 

de variació interanuals, 2001-2018 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades d’Afiliació al RGSS i RETA proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. 

Nota: Durant el 2009 es canvia la classificació de les activitats econòmiques. En algunes activitats això comporta variacions importants en la sèrie. 
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Gràfic 41 Evolució dels llocs de treball a Metal·lúrgia i productes 

metàl·lics i taxes de variació interanuals, 2001-2018 

Gràfic 42 Evolució dels llocs de treball a Resta indústries 

manufactureres i taxes de variació interanuals, 2001-2018 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades d’Afiliació al RGSS i RETA proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. 

Nota: Durant el 2009 es canvia la classificació de les activitats econòmiques. En algunes activitats això comporta variacions importants en la sèrie. 

 

Subsectors dels Serveis 

Gràfic 43 Evolució dels llocs de treball a Comerç i taxes de variació 

interanuals, 2001-2018 

Gràfic 44 Evolució dels llocs de treball a Hostaleria i taxes de variació 

interanuals, 2001-2018 

  
Gràfic 45 Evolució dels llocs de treball a Transports i 

emmagatzematge i taxes de variació interanuals, 2001-2018 

Gràfic 46 Evolució dels llocs de treball a Intermediació financera i 

taxes de variació interanuals, 2001-2018 

  
Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades d’Afiliació al RGSS i RETA proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. 
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Nota: Durant el 2009 es canvia la classificació de les activitats econòmiques. En algunes activitats això comporta variacions importants en la sèrie. 

Gràfic 47 Evolució dels llocs de treball a Immobiliàries i serveis a 

empreses i taxes de variació interanuals, 2001-2018 

Gràfic 48 Evolució dels llocs de treball a AAPP, sanitat i ensenyament 

privat i públic i taxes de variació interanuals, 2001-2018 

  
Gràfic 49 Evolució dels llocs de treball a Altres activitats socials i 

serveis i taxes de variació interanuals, 2001-2018 

 

 

 

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades d’Afiliació al RGSS i RETA proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. 

Nota: Durant el 2009 es canvia la classificació de les activitats econòmiques. En algunes activitats això comporta variacions importants en la sèrie. 
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POLIGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA (PAE) 
 

Taula 1 Informació dels Polígons industrials PAE 

Municipi Núm. PAE 
Superfície PAE 

(Ha.) 

 

PAES amb 
Recollida 

de Residus 

 

PAES amb 
Depuradora 

 

PAES amb 
Entitat de 

Gestió 

 

PAES amb 
Transport 

Públic 

PAES amb 
Servei de 

Vigilància i 
Seguretat 

 

PAES 
Recepcionat 

Definitivament 

 

PAES amb 
Gas 

 

PAES amb 
Fibra 

 

PAES amb 
Estació 

Transformadora 

Olot  18 105,98 16 0 0 17 0 14 18 17 18 

Sant Joan les Fonts  9 67,89 8 7 0 7 0 1 8 8 9 

Preses (les)  1 41,58 0 0 1 6 1 4 0 6 6 

Vall d'en Bas (la)  5 35,48 0 1 0 0 0 0 3 2 5 

Vall de Bianya (la)  3 43,5 3 2 0 2 0 0 2 3 5 

Sant Ferriol  1 16,72 2 1 0 4 0 0 3 0 4 

Besalú  5 23,05 2 2 0 0 0 0 3 3 3 

Sant Jaume de Llierca  6 41,84 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

Argelaguer  1 12,8 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Sant Feliu de Pallerols  4 11,41 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

Planes d'Hostoles (les)  1 3,03 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 54 403,28 33 14 2 38 1 21 40 41 54 

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de les dades del Departament d’Empresa i Coneixement. 12/12/2018 
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CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES 
 

Taxa d’envelliment és la relació entre la població de 65 i més anys i el total de la població. 

Taxa de sobreenvelliment és la relació entre la població de 85 i més anys i la de 65 i més anys. 

Producte Interior Brut (PIB) i Valor Afegit Brut (VAB) [Font: Idescat] 

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Es calcula a 
preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos lligats a la producció i de les subvencions d'explotació. 

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn 
els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat. 

Les estimacions del PIB comarcal i municipal de Catalunya canvien de base comptable adoptant la base 2008 i tenen com a referent metodològic els 
resultats dels comptes econòmics anuals de Catalunya. 

El valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i 
el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els 
impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. 

Per a més informació consultar el web de l’Idescat en el següent enllaç. 

Base imposable de l’IRPF [Font: Idescat] 

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en 
funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. Constitueixen la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus 
rendiments nets, més els increments de patrimoni. 

Base imposable: Consisteix en l'import format pel total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu. Inclou principalment, els 
rendiments del treball, el capital immobiliari i mobiliari, els rendiments empresarials i professionals i les variacions patrimonials. Els declarants de la base 
imposable són aquells que tenen una base imposable no nul·la. 

Índex de sinistralitat laboral: L'índex d'incidència representa el nombre d'accidents amb baixa per cada cent mil treballadors. Els índexs d’incidència 
eliminen l’efecte distorsionant que les diferències en el nombre d’ocupats en cada període i permeten comparar la sinistralitat entre territoris i sectors amb un 
nombre d’ocupats molt diferent. Amb tot, des del punt de vista territorial estan fortament influenciats per la composició sectorial de l’ocupació, atès que la 
sinistralitat és més elevada en determinats sectors com la construcció o la indústria.  

S’expressa el valor trimestral i no l’anual. És a dir, el nombre d’accidents en jornada de treball amb baixa respecte als llocs de treball registrats al mateix 
trimestre. Les xifres trimestrals varien significativament respecte a les anuals, atès que les segones corresponen als accidents acumulats de tot l’any i el 
nombre de llocs de treball es manté força similar. 

L’índex d’incidència presentat es calcula com el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats al Règim General. Difereix lleugerament de l’índex publicat per 
l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, ja que aquest inclou també la resta de règims de la Seguretat Social que tenen 
cobertes les contingències d’accidents de treball i malalties professionals: Règim Especial de la Mineria del Carbó, Règim Especial del Mar, Règim Especial 
Agrari i afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms amb contingències cobertes. 

Taxa de contractació temporal: Relació entre el nombre de contractes temporals i els contractes totals, en un període donat. No s’ha de confondre amb la 
taxa de temporalitat de l’ocupació, atès que aquesta dada només es refereix als contractes efectuats durant el període analitzats, no del conjunt de la 
població ocupada. 

Atur registrat [Font: Idescat] 

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, hagin treballat amb anterioritat o no, registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o 
del Servei Públic d'Ocupació Estatal. S’exclouen d’aquest registre les següents situacions: Treballadors ocupats, Treballadors sense disponibilitat immediata 
per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, Treballadors que demanin exclusivament una feina de característiques específiques i Treballadors 
eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial de desocupació. 

Per a més informació consultar el web de l’Idescat en el següent enllaç. 

Afiliació al Règim General i Especial de la Mineria del Carbó (RGSS) i Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) [Font: Idescat] 

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la 
vida laboral i per a tot el Sistema, sens perjudici de les baixes, altes i altres variacions que es produeixin amb posterioritat a l'afiliació. L'obligació de 
comunicació a la Seguretat Social correspon a l'empresa, si l'ocupació és per compte d'altri, i a la persona treballadora, si és per compte propi. Una mateixa 
persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, tant si té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diversos. 

La informació difosa procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social que realitza el Departament d'Empresa i Ocupació. S'hi inclouen tots els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat 
temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.).  
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En el Règim General i Especial de la Mineria del Carbó els treballadors s'agrupen en comptes de cotització. Els comptes de cotització estan constituïts per 
un conjunt de treballadors per compte d'altri, els quals desenvolupen l'activitat laboral en un o diversos centres de treball d'una mateixa empresa, dins d'una 
mateixa província, i en general, realitzen una activitat principal similar i tenen característiques homogènies pel que fa a la cotització a la Seguretat Social. 

Les dades que es presenten a l’informe corresponen a les d’aquests dos règims i s’exclouen els afiliats al Règim Especial del Mar, Règim Especial Agrari i 
Règim Especial d’Empleats de la Llar. L’any 2013 hi consten 407 afiliats al Règim Especial d’Empleats de la Llar i 43 al Règim Especial Agrari.  

El 1 de gener de 2008 va desaparèixer el Règim Especial Agrari per compte propi i es varen anar incorporant tots els treballadors per compte propi del sector 
al Registre Especial de Treballadors Autònoms. Per aquest motiu, es produeix un increment important en les sèries durant aquest període. 

Amb data 1 de gener de 2012 s’han integrat al Règim General el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la Llar, tot i que encara els 
fitxers del RGSS no proporcionen aquesta informació. 

Aproximació als llocs de treball localitzats i als establiments 

La informació que s’ofereix fa referència als treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social en situació d’alta laboral i situacions assimilades a 
l’alta. Els treballadors afiliats figuren agrupats en un compte de cotització a la Seguretat Social. Aquest compte agrupa al col·lectiu de treballadors que 
pertanyen a una mateixa empresa, i que desenvolupen la seva activitat en una mateixa província. És a dir, les empreses estan obligades a declarar com a 
mínim un centre de cotització per província. Poden declarar un centre de cotització per cada establiment o bé computar tots els seus treballadors en un sol 
centre de cotització per província. Per exemple, és habitual que les institucions amb una xarxa important d’oficines o establiments distribuïts en el territori, 
declarin tots els seus empleats en la seu central. Aquesta situació és dóna en l’àmbit financer, on es pot comprovar com les comarques que tenen la seu 
central d’una entitat financera, el sector té un pes important en el conjunt de llocs de treball de la comarca, atès que hi computen tots o una bona part dels 
treballadors de la província. En aquest sentit, la xifra d’afiliats als centres de cotització situats a cada comarca no permet conèixer els llocs de treball 
efectivament localitzats a la comarca ja que hi poden haver treballadors que pertanyen a una mateixa empresa que treballen en un establiment d’una altra 
comarca de la província. Al mateix temps, també pot haver-hi treballadors que exerceixen l’activitat en un establiment de la comarca però que estan adscrits 
a un centre d’una altra comarca de la província.  

Amb els centres de cotització també es pot donar que una mateixa empresa declari més d’un centre de cotització. És a dir, es pot donar la situació en que 
els treballadors d’oficina es declarin en un centre de cotització i els de producció en un altre. Aquesta, però, no és una situació molt freqüent. 

Malgrat aquestes consideracions, la informació sobre els afiliats al Règim General i el Règim Especial de Treballadors Autònoms permet de forma força 
ajustada aproximar el volum dels llocs de treball localitzats a la comarca, sobretot d’aquells que formen part de les empreses locals. A més, l’anàlisi a llarg 
termini permet veure’n l’evolució. 

Canvis en la classificació catalana d’activitats econòmiques 

El mes de gener de 2009 va entrar en vigor la nova classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-09) que substitueix a l’anterior del 1993 (CCAE-
93). L’actualització de la classificació està motivada per la necessitat d’adaptació als canvis en l’estructura econòmica. Entre els canvis hi ha l’aparició o 
l’augment de protagonisme de determinades activitats que comporta l’aparició de noves categories. És el cas per exemple de les seccions “informació i 
comunicacions”, “activitats professionals, científiques i tècniques” i “activitats administratives i serveis auxiliars”. O bé la reubicació d’algunes activitats, per 
exemple, el trasllat de l’activitat “promoció immobiliària” a la categoria de “construcció”, mentre que anteriorment es classificava com una activitat de serveis. 

L’aplicació d’aquesta nova classificació ha comportat canvis en la categorització i la codificació de les activitats i comporta el trencament de les sèries 
estadístiques. Aquesta situació afecta només a les magnituds en les quals hi ha desagregacions de les dades per activitat econòmica, com l’afiliació a la 
Seguretat Social i al treball autònom, als centres de cotització i de l’atur. 

Atesa aquesta situació s’ha valorat la idoneïtat d’incloure o no l’evolució per sectors d’aquestes magnituds en el present informe. Finalment, s’ha optat per 
oferir dades d’evolució un cop establertes les correspondències entre les dues classificacions i les agrupacions sectorials utilitzades a l’informe (que són 
agregacions per grans sectors) i verificar que en la majoria de casos els canvis són inapreciables. Tot i així, cal prendre les dades d’evolució amb certa 
cautela i tenir en compte aquest matís (es poden observar canvis sobtats en les sèries entre els ’anys 2008 i 2009). Un clar exemple, en què el canvi de 
classificació sí ha comportat variacions importants en les sèries, és en l’Agricultura, on el nou canvi en la classificació d’activitats econòmiques classifica les 
activitats de jardineria (abans incloses en l’Agricultura) en un epígraf dels serveis. 

Agrupació utilitzada en l’anàlisi dels sectors 

 

Grup CCAE2009 Grup CCAE2009 

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 01-03 Comerç 45-47 

Energia, aigua i extractives 05-09, 35-39 Transports i emmagatzematge 49-53 

Alimentació, begudes i tabac 10-12 Hostaleria 55-56 

Tèxtil, confecció i cuir 13-15 Immobiliàries i serveis a empreses 58-63 

Resta indústries manufactureres 16, 19-21, 23, 26-
27, 29-32 

Intermediació financera 64-66 

Paper, edició i arts gràfiques 17-18 Immobiliàries i serveis a empreses 68-82 

Cautxú i plàstic 22 AAPP, sanitat i ensenyament privat i públic 84-88 

Metal·lúrgia i productes metàl·lics 24-25 Altres activitats socials i serveis 90-99 

Maquinària i equipament mecànic 28, 33   

Construcció 41-43   
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