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Presentació

MAQUETA'06

Tinc el plaer de presentar-los la desena edició
de l’ Informe econòmic anual l’Anoia 2006.
Aquest treball, que ha estat elaborat pel Sr.
Àngel Hermosilla, professor d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, és una
aportació important al coneixement de la nostra realitat socioeconòmica i un instrument de
treball imprescindible per a tots els agents
econòmics i socials de la comarca.
Aquest document destaca per l’anàlisi que fa
de l’evolució de l’economia comarcal dels darrers anys, que s’ha
vist afectada per un procés de transformació del teixit empresarial.
Aquest procés està produint canvis en l’ocupació, que comporten
alguns desajustos, però també, com apunta l’autor, obren noves
possibilitats de futur per a la comarca.
Així, l’informe destaca el creixement continu de l’ocupació a la
comarca, fonamentat en gran part en el bon comportament del
sectors de serveis, el manteniment d’unes taxes d’activitat i d’ocupació superiors a la mitjana catalana, malgrat que en termes d’atur
continuem amb uns indicadors encara desfavorables.
Finalment, cal assenyalar que l’Anoia té unes bones perspectives
obertes, amb actuacions com els sis nous polígons industrials que
té programats l’Incasol (algun ja a punt d’acollir les primeres empreses, com el de Castellolí), el polígon que impulsa el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, l’eix direccional de l’avinguda
Catalunya d’Igualada o el Parcmotor de Castellolí que, de ben
segur, tindran, ben aviat, un impacte positiu en l’esdevenir
econòmic de la comarca.

Jordi Aymamí Roca
Alcalde d’Igualada
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Introducció
metodològica

Metodologia

L’anàlisi de l’evolució de l’economia de l’Anoia s’ha fet sobre la
base d’un conjunt de variables quantitatives i qualitatives, que han
permès comprendre i explicar el que ha estat la marxa de la realitat de la comarca al llarg del temps. Cal remarcar que treballs
d’aquest tipus són d’una gran ajuda perquè els agents econòmics
de la zona puguin prendre les seves decisions amb una major
garantia i, conseqüentment, puguin posar en marxa iniciatives de
desenvolupament més efectives.
La metodologia seguida per a l’elaboració del present Informe
Econòmic Anual té dues vessants. D’una banda, s’han recopilat,
tractat i analitzat les dades estadístiques disponibles sobre la
comarca i els seus diversos àmbits. Les fonts d’informació utilitzades han estat múltiples, però destaquen les de tipus oficial. La
segona via metodològica usada ha estat el contacte directe amb
agents econòmics de la pròpia comarca, els quals han facilitat la
seva visió sobre aspectes particulars de l’economia.
En el capítol 1 es presenta de manera resumida els principals trets
de l’evolució recent de les economies internacional, estatal i catalana, des d’una perspectiva agregada.
El capítol 2 es dedica, com és tradicional, a l’anàlisi de les tendències generals de l’activitat empresarial i de l’ocupació, amb una
visió sectorial, mitjançant variables diverses, com producció, ocupació assalariada, comptes de cotització, .... i, molt especialment,
l’aportació qualitativa i quantitativa de diversos agents econòmics.
En el capítol 3 s’aprofundeix en l’estudi de la demanda de personal
de l’Anoia, atenent al volum d’ocupació i a la contractació.
El capítol 4 analitza les tendències de l’oferta de treball comarcal,
en base a variables com ara la població activa, l’atur i l’oferta de
qualificacions.
En el capítol 5 es presenta una anàlisi de l’evolució de l’activitat
empresarial i de l’ocupació de l’Anoia per àrees comarcals, és a dir,
per subterritoris amb una cohesió demogràfica i econòmica estructurada. Es tracta, concretament, de la Conca d’Òdena, de l’Alta
Anoia i de la resta de l’Anoia.
Finalment, el capítol 6 inclou una referència a les perspectives
futures més properes de l’economia de l’Anoia, aprofundint en elles
amb una visió sectorial.
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Indicadors
estadístics

Els principals indicadors estadístics utilitzats en l’anàlisi elaborada
en el present Informe Econòmic Anuals són els següents:

Ocupació assalariada i autònoma afiliada a la Seguretat
Social
És l’indicador que permet saber l’evolució del nombre total de treballadors/es existents a la comarca en cada sector econòmic.
S’obté dels fitxers d’afiliats a la Seguretat Social de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Comptes de cotització a la Seguretat Social
És l’indicador que permet obtenir una aproximació a l’evolució del
nombre d’empreses existents a la comarca en cada sector
econòmic. S’obté dels fitxers de comptes patronals de les empreses a la Seguretat Social de l’Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS).

Modalitats de contractació
Permet saber l’evolució de l’estabilitat/temporalitat de la contractació que es realitza a la comarca. Prové del registre de contractes laborals de l’Oficina de Servei d’Ocupació de Catalunya de
cada comarca.

Població activa
Nombre de persones en edat de treballar (16-64 anys) que ofereixen la seva força de treball en el mercat, que bé tenen feina o bé
estan aturades i en busquen activament. S’obté cada cinc anys mitjançant el Padró i el Cens d’Habitants Municipals.

Atur
Nombre de persones en atur registrades voluntàriament a les
Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya. Poden haver-hi aturats reals que no s’hi inscriuen i que, per tant, no consten enlloc,
així com, d’altra banda, persones registrades que en realitat estan
treballant. Cal destacar que el 2005 va tenir lloc un canvi important
en el sistema estadístic de l’atur registrat. A partir del mes de maig
es comencen a comptabilitzar com a atur registrat les persones
estrangeres i les que han treballat a temps parcial i cobren prestacions; col·lectius que fins a l’abril del 2005 no es comptaven.

Oferta de qualificacions
És un indicador del nivell de cobertura de les necessitats de qualificació de l’oferta de personal, que cal contrastar amb l’adaptació
amb les ocupacions demandades per part de les empreses. La
informació s’obté de cada centre de formació.
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Agraïments

Finalment, es vol fer constar un agraïment sincer a totes aquelles
persones que han col·laborat en l’elaboració d’aquest informe,
facilitant informació i, en definitiva, aportant la seva opinió qualificada, des dels diversos camps en els quals desenvolupen la seva
activitat personal i professional. Aquestes persones són les
següents:
Marta Codina, de la Unió Empresarial de l’Anoia i de Codina, SA.
Ramon Maria Fitó, de la Unió de Pagesos de l’Anoia.
David García, de l’Agrupació Tèxtil Fagepi.
Víctor Fabregat, del Centre d’Informació Tèxtil i de la Confecció
(CITYC).
Jordi Martínez, de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada.
Xavier Miquel, de l’Hotel Ciutat d’Igualada.
Marta Prat, MB Papeles Especiales, SA.
Isidre Sugrañes, del Grupo Gres Catalán.
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Capítol 1
Evolució de l’economia mundial, espanyola i catalana

1.1.- Economia
mundial

L’any 2005 l’economia va experimentar un important dinamisme a
escala mundial, seguint la marxa que l’ha caracteritzat en els darrers exercicis. Tot i així, s’ha d’esmentar que els registres assolits
mostren un lleuger alentiment en el ritme de creixement en comparació amb l’any anterior. Concretament, el PIB va augmentar un
4,8%, taxa inferior al 5,3% del 2004. Per la seva banda, el comerç
internacional de béns i serveis en volum augmentà un 7,3%, percentatge que va resultar inferior al 10,4% de l’exercici passat. Els
millors registres del 2005 van correspondre als països en desenvolupament, que conjuntament van assolir un creixement d’un
7,2%. Destaquen, especialment, les economies emergents, mentre
que, d’altra part, els països avançats van experimentar una alça
d’un 2,7%.
A l’igual que en altres anys, durant el 2005 els Estats Units i la Xina
van continuar sent els motors de l’economia mundial, si bé a aquests
es van afegir el Japó, el sud-est asiàtic i altres països en desenvolupament, com Rússia o l’Índia. Els Estats Units van registrar un
augment del seu PIB d’un 3,5% al llarg del 2005, lleugerament per
sota del 4,2% de l’exercici anterior, sobre la base de la bona marxa
de la demanda interna, fonamentalment consum i habitatge. De
manera paral·lela, l’ocupació va seguir registrant una evolució força
positiva, cosa que repercutí en un descens de la taxa d’atur. Els
dos desequilibris més importants del país van continuar sent el
dèficit exterior i el dèficit públic. El primer, per exemple, es va situar
en el 6,4% sobre el PIB, per sobre del 5,7% del 2004. D’altra
banda, l’economia de la Xina va mantenir durant el 2005 el ritme
d’expansió que ve palesant en els darrers temps, gràcies a l’impuls
de la inversió i de les exportacions. Així, el PIB va créixer un 9,9%,
taxa similar al 10,1% del 2004.
La Unió Europea-25 va experimentar el 2005 un augment del seu
PIB d’un 1,6%, mentre que els països de la zona euro van registrar
una pujada d’un 1,4%, en ambdós casos per sota de les taxes de
l’exercici 2004. Val a dir, no obstant això, que la moderació en el
ritme de creixement patit per les economies comunitàries va assolir
el seu mínim a mitjan any, moment a partir del qual es palesà una
recuperació de l’activitat que va millorar progressivament a mesura
que passaven els mesos. De fet, la marxa de les economies va ser
més dinàmica durant la segona meitat de l’exercici que no pas al
llarg de la primera. Aquesta millora es va basar en el comportament
positiu de la inversió i de la demanda externa. Durant el 2005 els
països amb una evolució més desfavorable van coincidir amb
algunes de les economies més importants, com Itàlia, Alemanya i
França. Pel contrari, el major dinamisme va correspondre als paï-
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sos adherits a la Unió Europea l’any 2004, com és el cas de les
repúbliques bàltiques.
Finalment, l’economia del Japó va créixer l’any 2005 un 2,7%
superà el 2,3% del 2004 i les previsions inicials. Es va consolidar
un important procés de reactivació de l’activitat a partir del segon
trimestre, que tingué en la demanda interna el seu principal motor.
Per altra part, s’ha de ressenyar, també, la positiva evolució, tot i
que amb registres inferiors als del 2004, de les economies llatinoamericanes i de l’Europa de l’est, així com de l’Índia i de Rússia.
L’any 2005 l’evolució de l’economia internacional es va caracteritzar per dues tendències a destacar, amb importants efectes
sobre els diversos països. En primer lloc, va continuar la volatilitat
i la senda alcista en els preus de les primeres matèries bàsiques i,
sobretot, del petroli. El preu del cru va incrementar-se en el conjunt
de l’exercici un 46,5% en la varietat Brent del Mar del Nord, per
sobre de la pujada registrada el 2005, impulsat per causes de tipus
conjuntural i estructural (problemes amb l’oferta, augment de la
demanda, inversions especulatives, desastres climatològics ...).
Paral·lelament, cal esmentar la pujada en els preus d’altres
primeres matèries, com els metalls o el carbó. En el primer cas, es
pot apuntar que el preu va créixer un 16,5%; pujada, no obstant
això, inferior a la del 2004 (38,2%).
L’altra tendència a destacar del 2005 va ser l’homogeneïtzació en
la política monetària seguida per les principals zones econòmiques
del món, i la focalització d’aquesta cap a un ascens dels tipus d’interès de manera generalitzada. D’una banda, la Reserva Federal
va seguir durant l’any amb la seva estratègia d’enduriment de la
política monetària, incrementant els tipus d’interès oficials gairebé
una vegada al mes, fins a situar-los en el 4,25% a finals de l’exercici. Per la seva part, el Banc Central Europeu va modificar la seva
política monetària respecte a la zona euro a les acaballes de l’any,
ja que a principi de desembre va decidir pujar els seus tipus d’interès de referència per primera vegada en un lustre.
Per últim, cal apuntar que, al contrari del que va passar el 2004,
durant el 2005 l’euro va experimentar una depreciació en els mercats de divises. Específicament, la seva cotització va caure un
13,4% contra el dòlar i un 7,1% davant les monedes dels principals
socis comercials de la zona euro. Això va permetre millorar la competitivitat de les exportacions comunitàries i va ser una de les raons
que facilità una recuperació de l’activitat econòmica a l’eurozona.
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En els primers mesos de l’any 2006 l’economia internacional va
seguir immersa en una senda de creixement fort i sostenible. A
més, aquesta expansió va palesar clars mostres de ser més equilibrada, atès que el Japó i, sobretot, la Unió Europea es van afegir
als principals motors del dinamisme mundial. Així, l’economia
comunitària va créixer a una taxa anual d’un 2,8% en el segon
trimestre, la més elevada en gairebé sis anys, gràcies, principalment, a la reactivació d’Alemanya i de França. En un altre sentit,
s’ha de remarcar que els preus internacionals de les primeres
matèries i, sobretot, del petroli van continuar marcant alces importants, en ocasions màxims històrics, alhora que els tipus d’interès
s’incrementaven en ambdós costats de l’Atlàntic. Paral·lelament, la
senda descendent del dòlar iniciada amb l’exercici, amb l’objectiu
de corregir el dèficit exterior nord-americà, va provocar un increment en la cotització de l’euro en els mercats de divises a partir del
mes de febrer.
La bona marxa de l’economia mundial va fer que els diferents
organismes internacionals revisessin a l’alça les seves previsions
inicials per al global del 2006. Segons el Fons Monetari
Internacional (FMI), el creixement del PIB mundial serà el 2006
d’un 5,1%, situant a la Xina com la potència més dinàmica. Per als
Estats Units s’anticipa una lleugera moderació en el dinamisme
palesat en anys anteriors, que assoleix un augment del seu PIB al
voltant d’un 3%, mentre que en el cas de la Unió Europea s’espera
millorar els registres del 2005, amb un increment d’entre un 2,2% i
un 2,8%.

1.2.- Economia
espanyola

L’economia espanyola va continuar el 2005 immersa en un cicle
d’expansió forta i sostinguda que fa més de deu anys que dura. El
PIB va créixer un 3,4%, taxa superior a les dels exercicis anteriors
(3,0% el 2003 i 3,1% el 2004) i a la mitjana dels països de l’entorn
comunitari. De fet, Espanya va ser un dels països de la zona euro
que palesà un major dinamisme, juntament amb Irlanda,
Luxemburg i Grècia. Com en exercicis passats, l’evolució positiva
del 2005 es fonamentà en un model caracteritzat per l’expansió del
consum familiar i de la inversió en construcció. No obstant això,
s’ha de remarcar la recuperació de la inversió en béns d’equipament, que començà l’exercici amb un fort impuls però que es va
desaccelerar posteriorment. Per la seva banda, el sector exterior va
seguir el 2005 fent una contribució negativa a la marxa de l’economia espanyola, atès que les importacions, animades per l’evolució
de la demanda interna, continuaren palesant un increment molt
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superior al de les exportacions (7,1% davant l’1,1%, respectivament). Fruit d’això, el dèficit comercial va créixer notablement i el
dèficit corrent es situà per sobre del 10% del PIB, un dels més alts
del món.
La Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Navarra
van ser les regions estatals que van experimentar un major creixement de les seves economies durant l’exercici 2005.
La construcció va continuar sent el 2005 un dels principals motors
de l’economia espanyola, en experimentar el seu PIB un ascens
d’un 5,5%, per sobre del 5,1% de l’exercici anterior. Juntament amb
aquesta, cal assenyalar el protagonisme del sector serveis, que va
experimentar un creixement d’un 3,9%, davant el 3,6% del 2004,
dinamisme especialment més notable en el cas dels serveis de
mercat. D’altra banda, la branca de l’energia va experimentar el
2005 una important reactivació en la seva evolució, atès que el seu
PIB s’incrementà un 4,4%. Per la seva part, la indústria va palesar
al llarg de l’exercici una atonia bastant similar a la del 2004, en
créixer un 0,6%, afectada pel deteriorament del sector exterior. No
obstant això, s’ha de ressaltar que a partir de l’estiu l’activitat manufacturera registrà una lenta recuperació. Finalment, el sector de l’agricultura, ramaderia i pesca va continuar patint el 2005 descensos
en el PIB, en caure un 0,7%, en línia amb el que passà l’any passat.
En altre sentit, s’ha d’esmentar que l’ocupació va experimentar el
2005 una substancial millora, amb un increment en el nombre d’assalariats d’un 4,8%, per sobre del 2,7% de l’any anterior. Al mateix
temps, l’atur va caure de forma notable, i s’assolí una taxa de desocupació d’un 9,2%, davant l’11,0% del 2004. Pel que fa a la
inflació, cal assenyalar que l’exercici 2005 va registrar una repuntada, que significà un ascens de l’índex de preus al consum d’un
3,4%, per l’impacte directe i indirecte derivat de la pujada dels
preus del petroli.
En els primers mesos del 2006 l’economia espanyola va seguir el
seu comportament expansiu i, fins i tot, va accelerar el seu ritme de
creixement. En el segon trimestre el PIB va registrar un increment
d’un 3,7% a nivell interanual, major taxa dels darrers cinc exercicis.
Tot i que el consum familiar i la construcció van continuar sent els
motors de l’expansió, s’ha d’esmentar que van perdre quelcom de
força en favor de la inversió i, sobretot, de la millora de les exportacions. Es va produir, també, una recuperació de l’activitat industrial.
D’altra part, el mercat de treball va mantenir la seva evolució posi-
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tiva, mentre que es continuaren evidenciant tendències inflacionistes. Per al global del 2006 les previsions assenyalen un creixement del PIB a Espanya d’un 3,4-3,6%.

1.3.- Economia
catalana

L’any 2005 l’economia catalana va experimentar un important augment, millorant lleugerament els registres dels exercicis passats. El
PIB va créixer un 3,3%, per sobre del 3,1% del 2004. A l’igual que
altres anys, l’expansió es sustentà sobre un esquema basat en un
fort impuls dels diversos components de la demanda interna, dins
la qual destacà el dinamisme del consum de les llars i de la inversió en construcció, així com la recuperació de la inversió en béns
d’equipament. Això va conduir a un notable augment de les
importacions, que novament va superar de manera significativa la
pujada de les exportacions i suposà un deteriorament de la balança comercial, cosa que va produir una aportació negativa del sector exterior al creixement econòmic.
El sector d’activitat que va palesar el 2005 un major creixement fou
la construcció, seguit dels serveis, amb increments dels seus PIB
d’un 5,5% i d’un 4,3%, respectivament, registres superiors als
assolits l’any anterior. Per la seva part, la indústria va patir un
estancament, mentre que l’agricultura, ramaderia i pesca va experimentar una caiguda d’un 2,6%, descens més alt que el registrat el
2004.
Durant els primers mesos de l’any 2006 l’economia catalana va
prosseguir amb la senda positiva del 2005, accelerant el ritme de
creixement. En el període gener-març el PIB va créixer un 3,6% i
en el segon trimestre, un 3,5%, i es registraren alguns canvis en la
composició d’aquesta evolució. D’una banda, es va produir un
afebliment en la marxa de la demanda interna, fruit de l’augment
dels tipus d’interès i de l’alça en el preu del cru. D’altra part, cal
destacar una millora de les exportacions, gràcies a la recuperació
de les economies comunitàries, i una reactivació de l’activitat
industrial i del sector primari. Per al conjunt de l’exercici 2006 es pot
anticipar un creixement de l’economia de Catalunya d’entre un
3,0% i un 3,5%.
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2.1.- Evolució del
sector primari

D’acord amb dades de Caixa Catalunya relatives a l’any
2004, el sector primari aporta el 2,7% del PIB total de l’Anoia,
amb un protagonisme notable de l’activitat agrícola. D’una
manera més concreta, destaca la producció de vi i subproductes, que representa gairebé un 34% del global del sector,
a la qual cal afegir el porcí (18,9%), els cereals (12,5%) i el
vaquí (9,8%). L’evolució de la branca en els darrers anys s’ha
caracteritzat per un creixement inferior al del conjunt de
l’economia comarcal, i s’ha vist afectada per una davallada
en el nombre d’explotacions que ha incidit en el ritme d’activitat. En el mes de març del 2006 el sector concentrava el
0,4% de l’ocupació total assalariada de l’Anoia i el 2,6% del
global dels treballadors autònoms.
L’any 2005 el sector comptava amb 127 assalariats i 222
autònoms, un 27,0% i un 8,8% més que el 2004, respectivament, increments que suposen la continuació del procés de
creació de llocs de treball que ve registrant la branca des de
l’exercici 2000 i que representen, especialment en el cas dels
assalariats, una acceleració en la generació de feina en
comparació amb altres exercicis. No obstant això, s’ha de
matisar que, en bona part, aquesta evolució s’explica per la
incorporació a la branca de treballadors a temps parcial, atès
que el nombre d’ocupats a temps complet en les activitats
primàries tendeix a disminuir al llarg del temps.
El comportament positiu de l’ocupació en el sector primari de
l’Anoia del 2005 contrasta amb la contracció patida per l’activitat en general en el conjunt de Catalunya, on el PIB va
registrar un descens important que fou, fins i tot, superior a
la caiguda experimentada l’exercici anterior. Val a dir que al
Principat també va disminuir la renda dels agricultors, tot i
que moderadament en comparació amb el 2004. L’activitat va
patir una contracció en el subsector agrícola, però va ser
especialment intensa en el ramader. S’ha de ressenyar l’impacte derivat de la sequera, que va afectar de manera molt
notable tots els productes vegetals, excepte en el cas de la
fruita i els cítrics. Per exemple, els cereals i, sobretot, els
d’hivern van patir davallades de producció històriques, amb
descensos d’un 75%. En el cas ramader la disminució va ser
important en tots els segments. En destaca el boví.
En el primer trimestre del 2006 el nombre d’assalariats de la
comarca es va situar en 132 persones i el d’autònoms en
228, la qual cosa representa uns augments d’un 3,9% i d’un
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2,7% en relació a finals de l’any anterior. Això suposa continuar
amb el creixement dels llocs de treball del sector primari dels
darrers temps, tot i que a un menor ritme de creació d’ocupació que el 2005, la qual cosa, no obstant això, sol repetirse de manera regular en aquest període de l’any, que és el
de menor activitat en el cas agrari.
En aquests primers mesos del 2006 l’activitat primària va
experimentar una millora en comparació amb l’exercici anterior. Cal destacar la recuperació de la producció durant el
primer quadrimestre en el conjunt de Catalunya, que va
créixer entre l’1% i el 2% tant en el subsector agrícola com
en el ramader. Tot i la manca d’aigua que va caracteritzar la
primavera i que afectà certs tipus de segments, com la vinya,
la sequera no va ser tan intensa en aquests primers mesos
del 2006 com en l’exercici anterior. En l’àmbit de l’agricultura,
cal destacar el fort augment de la producció de cereals, amb
important incidència a la comarca, així com de la fruita seca
(ametlla, avellana, ...), mentre que, en sentit contrari, es pot
esmentar el descens de la fruita i de les hortalisses. Pel que
fa a la ramaderia, s’ha de remarcar que l’increment de la producció porquina va compensar la contracció en la resta de
bestiar. D’altra banda, les explotacions van seguir patint la
tendència alcista dels costos, derivada tant de l’ascens dels
preus dels carburants com dels preus dels pinsos, alhora
que, per la seva part, els preus de venda del sector disminuïren, cosa que representà un escanyament dels marges
empresarials.
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TAULA 2.1.

Ocupació assalariada
Ocupació autònoma

Ocupació en el sector primari.
Anoia (1997-Primer trimestre 2006)
1997
109
-

1998
97
-

1999
90
-

2000
81
-

2001
85
-

2002
88
-

2003
92
192

2004
100
204

2005 1tr. 2006
132
127
228
222

% s/. assal./autò.
comarca 1tr. 2006
0,4 %
2,6 %

Dif. 2005-1tr. 2006
5
6

GRÀFIC 2.1. Ocupació assalariada en el sector primari.
Anoia (1997-Primer trimestre 2006)
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1tr. 2006

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball
Elaboració: Diputació de Barcelona i pròpia

2.2.- Evolució del
sector industrial

Segons darreres dades corresponents al 2004, el sector
industrial aporta el 37,2% de l’economia de l’Anoia, pes
específic que supera la rellevància que té aquesta activitat al
conjunt de Catalunya, que posa de manifest l’especialització
i la tradició industrial de la comarca. El tèxtil, cuir i calçat i el
metall en sentit ampli –metal·lúrgia, productes metàl·lics,
construcció de maquinària i equips mecànics, fabricació d’equips
elèctrics, electrònics i òptics, i fabricació d’equips de transport- encapçalen la branca secundària, i aporten, respectivament, el 27,7% i el 29,6% de tot el PIB. A aquests el segueix
el paper i arts gràfiques, responsable del 18,2% de l’activitat
industrial.
En els darrers anys la indústria de l’Anoia està experimentant
una progressiva transformació, resultat de la qual s’està produint un canvi progressiu en la seva estructura productiva.
Guanyen més pes específic algunes activitats avançades i
intermèdies, com l’equipament elèctric, electrònic i òptic, el
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material de transport, i el cautxú i plàstic. Aquest procés de
canvi en el sector també s’està palesant en una disminució en
el nombre d’efectius de l’activitat i, lògicament, en la rellevància d’aquests sobre l’ocupació total de la comarca. Així, a
principi de l’exercici 2006 la indústria ocupava el 42,0% dels
assalariats totals de l’Anoia i comptava amb el 17,1% dels
autònoms, mentre que a finals del 2004 ambdós col·lectius
representaven el 45,2% i el 18,5%, respectivament.
L’any 2005 la indústria concentrava a la comarca 12.229 treballadors per compte d’altri i 1.480 ocupats autònoms. A
l’igual que en el darrer exercici, al llarg del 2005 va produirse una nova disminució en el nombre de llocs de feina del
sector, després de l’increment del 2003. Tant el total d’assalariats com el d’autònoms van caure un 2,5%, la qual cosa
s’afegeix als descensos del 2004 d’un 4,4% en el primer cas
i d’un 3,4% en el segon. S’hi pot afegir que la indústria va
patir al llarg de l’any 11 expedients de regulació d’ocupació
autoritzats, del total de 12 que van tenir lloc al conjunt de
l’Anoia, els quals van afectar 476 treballadors, és a dir, el
99,6% del total comarcal. Cal esmentar que el 2005 va produir-se un increment en aquests processos de crisi, si es té
en compte que es va dur a terme 1 expedient més que l’exercici anterior i que el nombre d’efectius afectats va créixer un
28,6%. Paral·lelament, el teixit empresarial va prosseguir la
seva tendència baixista d’anys anteriors, en disminuir el
nombre d’empreses ocupadores (comptes de cotització
patronal) un 2,8%. Val a dir que entre el 1998 i el 2005 el total
d’aquestes s’ha reduït un 18,8%.
Bona part de l’evolució desfavorable de l’ocupació del sector
secundari a l’Anoia durant el 2005 s’explica, com en exercicis anteriors, pel retrocés dels efectius a la branca del tèxtil,
confecció i pelleteria, que fou d’un 11,0%, i pel seu elevat pes
específic a la comarca, en concentrar poc més del 29% dels
assalariats industrials. En qualsevol cas, el subsector que
patí el 2005 el major descens d’ocupació va ser la química,
amb una davallada d’un 41,1%, cosa que contrasta amb l’estancament del 2004. Altres especialitats que també es van
veure afectades per disminucions significatives d’efectius
foren l’extracció de minerals no metàl·lics ni energètics i la
fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics. Val a dir que
mentre que la primera d’aquestes branques va registrar el
2004 un increment de l’ocupació assalariada, la segona ja
havia patit un retrocés.

26

I n f o r m e E c o n ò m i c A n u a l - L’ A n o i a 2 0 0 6

MAQUETA'06

17/11/06

11:48

Página 27

Capítol 2
Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació a l’Anoia 1997-2006

Pel contrari, les activitats secundàries que van experimentar
al llarg del 2005 uns majors increments del nombre de treballadors assalariats van ser la fabricació de productes de
cautxú i matèries plàstiques i la metal·lúrgia i productes
metàl·lics, amb pujades d’un 19,9% i d’un 11,3%, respectivament. A aquestes s’ha d’afegir les indústries energètiques,
que registraren un ascens de l’ocupació per compte d’altri
d’un 9,3%. Cal esmentar que l’exercici 2004 aquestes tres
branques ja havien experimentat increments importants de la
seva ocupació assalariada.
En el primer trimestre del 2006 el sector industrial de l’Anoia
va moderar significativament el procés de destrucció d’empreses i de llocs de treball experimentat l’any anterior. Així, el
nombre de firmes ocupadores (comptes de cotització
patronal) va patir un descens d’un 1,3% en comparació a
finals del 2005, mentre que l’ocupació assalariada disminuí
un 0,2% i el total de treballadors autònoms retrocedí un
0,3%. També va registrar una reducció significativa el nombre
de regulacions laborals. Només es produí 1 expedient d’ocupació autoritzat en el període gener-abril, que afectà 45 treballadors, davant els 4 experimentats en els mateixos mesos
del 2005, que afectaren 132 persones. Val a dir que aquesta
millor evolució de la indústria de l’Anoia en els primers mesos
de l’exercici cal emmarcar-la en una fase de recuperació de
l’activitat productiva industrial a nivell a tot Catalunya i al conjunt d’Espanya. En el cas del Principat, es pot apuntar que en
el primer trimestre del 2006 el PIB industrial va créixer un
0,9%, taxa que superà el quasi estancament patit al llarg del
2005, quan la pujada fou de tan sols un 0,1%.
Els millors registres en l’ocupació assalariada industrial
durant el primer trimestre del 2006 van correspondre al capítol d’altres manufactures i a la metal·lúrgia i productes
metàl·lics. En sentit contrari, s’ha d’esmentar que en aquest
temps els majors descensos en el nombre de llocs de treball
es van continuar produint en els subsectors de preparació i
pell adobada i acabat del cuir i en la indústria del tèxtil, confecció i de la pelleteria. En comparació amb el 2005, es pot
apuntar que en els primers mesos del 2006 va tenir lloc un
canvi de tendència en activitats com l’extracció de minerals
no metàl·lics ni energètics, la fabricació d’equips elèctrics,
electrònics i òptics i la fabricació d’equips de transport, que
van passar de destruir ocupació a crear-la. Altres van moderar significativament la seva marxa negativa de l’any passat,
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com és el cas de la indústria tèxtil, confecció i la pelleteria, la
química i la construcció de maquinària i equips mecànics.
Per la seva banda, un conjunt de segments van palesar una
desacceleració en el ritme de generació de llocs de feina,
com la fusta i el suro, els productes de cautxú i matèries plàstiques, i les indústries energètiques. Per últim, s’ha d’esmentar el pitjor comportament que durant el primer trimestre del
2006 es va posar de manifest en dos subsectors amb una
presència destacada a l’Anoia. Es tracta de la preparació i
pell adobada i acabat del cuir, que d’un estancament en
l’ocupació assalariada el 2005 va passar a destruir llocs de
feina, i de la metal·lúrgia i productes metàl·lics, que a principis del 2006 va moderar notablement el ritme de creació de
treball que va palesar l’exercici anterior.
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2.2.1.- Evolució
del subsectors
industrials

La indústria tèxtil i de la confecció –inclosa pelleteria- va
seguir sent l’any 2005 la branca industrial més important i
amb més tradició de l’Anoia. Ocupava 3.584 treballadors
assalariats, la qual cosa representava el 12,5% del total de la
comarca. Segons dades del 2004 aquesta genera, juntament
amb el cuir i el calçat, gairebé el 28% del PIB global de la
indústria de l’Anoia. S’hi pot apuntar que la comarca compta
amb un dels principals clústers europeus de fabricació de
gènere de punt exterior (jerseis, vestits, jaquetes, ...) i interior, orientat a la indumentària i la moda, i que a Igualada es
produeixen més de 40 marques reconegudes a nivell estatal
i europeu. Aquest segment suposa un 27,3% de tot el subsector i exporta un 16% de la seva producció. Es comptabilitzen més d’un centenar d’establiments, que generen una
xifra de negoci estimada superior als 200 milions d’euros
anual. Així mateix, també es poden destacar altres activitats
del subsector, com la confecció i els acabats, que estan relacionades, en bona part, amb la cadena de valor dels articles
de gènere de punt.
La trajectòria negativa que ha seguit la indústria tèxtil i de la
confecció en els darrers anys ha provocat que el seu pes
específic dins de la indústria de l’Anoia hagi minvat significativament. Així, entre el 1999, quan representava el 23,0% del
global de la comarca, i el mes de març del 2006, ha perdut,
de manera ininterrompuda, 2.263 llocs de treball, és a dir,
gairebé un 40%, mentre que el teixit empresarial ha disminuït en més d’un 30% en unitats. Els tres segments en què
es pot dividir l’estructura del subsector –empreses marquistes, empreses de producte aportadores de valor, i tallers
manufacturers- han patit una davallada important de l’activitat. Destaquen, especialment, els tallers manufacturers (tissatge i confecció). Cal destacar que les empreses de la branca estan fent esforços importants per potenciar la seva competitivitat, seguint estratègies molt diferents (noves línies de
negoci, nous segments de mercat, canvis de producte,
extensió de les xarxes comercials, creació de marques, ...),
amb l’objectiu de donar lloc a una indústria de més valor.
L’any 2005 el nombre d’assalariats de la indústria tèxtil i de la
confecció va disminuir un 11,0%, descens similar al que patí
el conjunt de Catalunya. Això s’insereix en una nova davallada de la producció, que el 2005 fou d’un 10,6% a tot el
Principat; contracció que s’afegeix a les patides des de principi del present decenni i que van suposar que el volum de
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producció es situés el 2005 un 30% per sota de l’existent el
2000. Val a dir que l’Anoia concentrava el 2005 el 6,0% del
global del subsector a Catalunya. D’altra banda, s’ha d’esmentar que el 2005 va ser l’exercici de la plena liberalització
dels intercanvis internacionals de la branca, cosa que ha
estat el motiu de l’intens procés d’ajustament que ha patit
l’activitat en els darrers anys. Això ha suposat una transformació estructural del subsector a Catalunya, que s’ha materialitzat en un descens progressiu de la producció, en una
substitució de la quota de mercat de les empreses en favor
d’importacions de l’exterior, sobretot asiàtiques, i, en general, en un canvi de negoci de molts fabricants. Cal apuntar
que el 2005 les importacions de la branca a tot el Principat
van experimentar un augment d’un 8,6%, alhora que les
exportacions disminuïren un 2,8%, afectades, principalment,
per l’escàs dinamisme dels mercats europeus i la revalorització de l’euro davant les principals divises.
En els primers mesos del 2006 la indústria tèxtil i de la confecció va moderar l’evolució negativa que palesà l’exercici
anterior. Això s’explica, bàsicament, per la recuperació de les
exportacions, sobretot als països europeus, i per l’impacte
derivat del fort ajustament realitzat en els darrers anys, que
va fer que l’oferta interna s’adaptés a unes noves circumstàncies del mercat estatal. Tot i així, el subsector va mantenir
la inèrcia desfavorable dels darrers anys. L’ocupació assalariada de la comarca va patir un descens d’un 4,0% en el primer
trimestre, mentre que la producció a nivell del global de
Catalunya disminuí gairebé un 4% en el període gener-maig,
amb un pitjor comportament del tèxtil que de la confecció.
Paral·lelament, s’ha d’esmentar que va continuar la forta
entrada de les importacions, especialment, en articles d’ús
final (vestuari i roba de la llar), la qual cosa repercutí sobre la
resta de la cadena tèxtil (filats, teixits i acabats). D’altra
banda, els preus del subsector van créixer poc més d’un 1%,
pujada que no reflectí els increments dels costos, la qual
cosa va suposar una reducció en els marges operatius.
El metall en un sentit ampli -és a dir, la metal·lúrgia, els productes metàl·lics, la construcció de maquinària i equips
mecànics, la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics,
i la fabricació d’equips de transport- és el segon subsector
industrial en importància de l’Anoia. L’any 2005 concentrava
3.525 persones assalariades, la qual cosa representava el
12,3% de tota l’ocupació per compte d’altri de la comarca.

Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2006

31

MAQUETA'06

17/11/06

11:48

Página 32

Capítol 2
Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació a l’Anoia 1997-2006

Segons dades del 2004 el conjunt del metall aportava el
29,6% del PIB industrial total de l’Anoia. Val a dir que la
comarca concentrava el 2005 l’1,6% de tot el metall de
Catalunya. Dins del subsector destaca, per la seva importància, la metal·lúrgia i productes metàl·lics, que amb 1.907
assalariats suposa el 54,1% del conjunt de la indústria del
metall de l’Anoia i que aporta el 12,9% del PIB global de la
indústria comarcal. Val a dir que la metal·lúrgia i els productes
metàl·lics té una important tradició a l’Anoia, i compta amb
una dotació empresarial prou completa, especialitzada i
avançada, que fa que representi el 2,4% de l’activitat en el
conjunt del Principat.
Durant l’any 2005 el subsector va prosseguir amb la seva
evolució positiva dels darrers exercicis, caracteritzada per
uns creixements suaus de l’activitat. El nombre d’efectius
assalariats va créixer un 1,5%. No obstant això, aquest
ascens és inferior al registrat el 2004, quan l’increment fou
d’un 3,3%. Això contrasta amb la davallada d’un 1,5% experimentada per la branca en el global del Principat, tot i que la
producció real catalana va créixer poc més d’un 1%. El conjunt de les branques del metall de l’Anoia va registrar pujades
de l’ocupació per compte d’altri. Destaquen, a l’igual que
altres anys, la metal·lúrgia i productes metàl·lics, amb un
creixement d’un 6,9%. Aquest comportament favorable generalitzat va diferir de l’evolució del 2004, quan totes les activitats del subsector van patir descensos en el nombre d’assalariats, amb l’excepció de la metal·lúrgia i productes
metàl·lics. Val a dir que en el conjunt de Catalunya gairebé
tots els segments van patir retrocessos en l’ocupació durant
el 2005.
A principi del 2006 el metall va continuar a l’Anoia amb el bon
ritme de l’activitat de l’exercici anterior, i s’intensificà, fins i
tot, la creació de llocs de feina. El nombre d’assalariats va
créixer en el primer trimestre un 3,1% respecte al 2005, taxa
superior a l’augment d’un 0,4% que registrà el global del
Principat. L’ascens de l’ocupació per compte d’altri de la
comarca s’explica pel fort increment experimentat pel segment
de la metal·lúrgia i productes metàl·lics, en la qual el total
d’assalariats pujà un 11,3%, atès que a la resta de les activitats del metall es va patir un descens, que fou especialment
destacat en la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i
òptics (13,7%). En un altre sentit, s’ha d’apuntar que els
preus van créixer a l’entorn d’un 2%, per sota dels incre-
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ments dels costos laborals i, sobretot, dels costos de materials
(acer, níquel, coure, ...), circumstància que es repeteix en els
darrers anys i que afecta la rendibilitat de les empreses fabricants.
La indústria del paper és una altra activitat que té una
presència destacada a l’Anoia. L’any 2005 comptava, conjuntament amb l’edició i les arts gràfiques, un total de 1.833 persones assalariades, la qual cosa representava un 6,4% del
conjunt de la comarca. A més, segons informació del 2004
aporta el 18,2% del PIB industrial. Val a dir que específicament la indústria del paper de l’Anoia suposa el 7,2% del
global d’aquesta activitat a tot Catalunya, fet que palesa el
protagonisme de la comarca dins del Principat.
L’any 2005 va continuar la correcció a la baixa de l’ocupació
a l’activitat paperera de la comarca que va iniciar-se l’exercici passat, quan es va trencar la tendència fortament alcista
que venia registrant anteriorment i es produí un estancament
en les vendes de les empreses. De fet, el nombre d’assalariats
de la indústria del paper –incloses l’edició i les arts gràfiquesva experimentar un descens de gairebé un 1%, disminució
bastant similar a l’1,1% de tot Catalunya. Això s’insereix, així
mateix, en un evolució positiva de les vendes i de la producció. Per exemple, al Principat la producció real del subsector
va registrar un increment d’un 3,1% respecte al 2004. Val a
dir que l’especialitat que palesà un major dinamisme fou la
de paper premsa i d’impressió i escriptura. Pel que fa als costos, cal remarcar la forta pujada experimentada pels costos
energètics (gas i electricitat), que fou d’un 30%, la qual cosa
incidí de manera important en els comptes d’explotació de
les empreses. Fruit d’això, s’estan fent quantioses inversions
per tractar d’estalviar energia, però aquestes requereixen
diversos anys per poder generar resultats efectius. Per la
seva part, els preus de venda de la branca no van experimentar el 2005 canvis significatius i, fins i tot, van disminuir
en el cas d’alguns clients de mercats més madurs.
Amb una perspectiva de mitjà i llarg termini, s’ha d’esmentar
que la indústria del paper de l’Anoia manté una dinàmica
ascendent, tot i la correcció patida darrerament. Això es
reflecteix en una pujada significativa de la força laboral des
de finals dels anys noranta i en uns elevats esforços de les
empreses en dos sentits. D’una banda, amb l’objectiu de
focalitzar-se en activitats molt específiques i abocades a
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nínxols de mercat d’elevat valor afegit, mitjançant recursos
en recerca i desenvolupament i en nous productes, i, de l’altra, per tal de modernitzar-se tecnològicament, a través d’inversions periòdiques i poder, així, assolir augments de productivitat. Malgrat la caiguda del nombre d’assalariats patida
en els darrers anys, s’ha d’esmentar que en el cas concret
del paper, les empreses ja han finalitzat la seva reestructuració i no poden reduir més l’ocupació, atès que disposen
de les plantilles ajustades i necessàries per donar resposta a
una situació normalitzada.
En els primers mesos del 2006 la indústria del paper –incloses
l’edició i les arts gràfiques- va palesar un cert estancament
de les vendes i de la producció en relació a l’exercici anterior,
fruit d’una estabilitat en el volum de comandes. Per la seva
banda, es va moderar significativament el ritme de caiguda
de l’ocupació, amb un descens del nombre d’assalariats
durant el primer trimestre de només un 0,4%. D’altra part, els
costos energètics van continuar creixent, alhora que els
preus de venda del subsector no van experimentar variacions.
La fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques és el quart subsector important dins de la indústria de
l’Anoia. L’any 2005 concentrava 1.035 treballadors assalariats,
el 3,6% de tota la comarca, mentre que segons dades del
2004 aporta el 4,1% del global del PIB industrial. Val a dir que
l’Anoia abraça el 3,4% del conjunt d’aquesta activitat a
Catalunya en nombre de llocs de feina. Cal remarcar que
aquesta branca és de relativa nova implantació a la comarca,
atès que a finals de la dècada dels anys noranta tenia una
reduïda presència a la zona, amb una mica més de 300 treballadors.
L’any 2005 el subsector va experimentar un creixement de la
seva activitat, que a tot el Principat va suposar un augment
de la producció en volum d’un 4-5%, increment que fou superior en termes de valor com a conseqüència de l’impacte dels
preus de les primeres matèries. Aquestes, juntament amb els
costos energètics, van continuar pujant de manera important,
i afectaren de forma especial les activitats de transformació
de productes i, sobretot, als marges de les empreses. A
l’Anoia això suposà un creixement de l’ocupació assalariada
d’un 19,9%, taxa lleugerament superior al 17,1% de l’any
anterior i força més elevada a l’1,7% registrada en el conjunt
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de Catalunya. En els primers mesos del 2006 l’evolució del
subsector en terme de nombre de llocs de treball va ser positiva, si bé a un ritme significativament inferior al de l’exercici
passat, atès que el global dels assalariats van experimentar
un augment d’un 1,5% entre el mes de març i finals del 2005.
La indústria ceràmica, que s’emmarca dins de la branca
d’altres productes minerals no metàl·lics, concentrava l’any
2005 una ocupació de 719 assalariats, la qual cosa representava el 2,5% del global de l’Anoia. Segons dades del
2004 aquesta activitat aporta el 6,7% del PIB industrial de la
comarca. Dins del global de Catalunya l’Anoia abraça el
3,2% del subsector en nombre de llocs de feina. En els darrers anys aquest ha mantingut els seus nivells d’activitat i
d’ocupació, i ha consolidat la seva presència dins de la
comarca, gràcies al fort dinamisme de la construcció. Cal
destacar que a l’Anoia predominen el segment de ceràmica
estructural –productes de terra cuita (maons, teules, ...)-,
focalitzat, principalment, en el municipi de Piera i molt abocat
a un mercat local, i el segment de paviments –productes
ceràmics pròpiament dits (rajoles, ...)-, centrat, sobretot, a
Calaf i amb una perspectiva comercial de mercats globals.
Altres localitats on també hi ha presència de la indústria són,
per exemple, Jorba o el Bruc.
Durant el 2005 la branca va continuar amb el dinamisme
d’exercicis anteriors, amb una evolució positiva en vendes i
producció. Això es palesà en la marxa del nombre de treballadors, que registrà una pujada d’un 3,5% pel que fa als
assalariats, després de l’estancament del 2004 i del descens
patit el 2003. Val a dir que en el conjunt de Catalunya el subsector va experimentar un creixement significatiu, gràcies al
bon comportament tant de l’edificació residencial com de la
rehabilitació. Tot i així, al Principat l’ocupació per compte d’altri va registrar el 2005 un descens d’un 0,9%.
Al llarg del primer trimestre del 2006 el comportament de la
indústria ceràmica va continuar la tònica favorable de l’activitat de l’any anterior, amb unes xifres de vendes molt similars
a les del 2005, encara que el nombre d’assalariats palesà un
estancament. Cal destacar que el subsector va patir en el
2005 i en el 2006 un increment molt important dels costos
energètics, que en el cas del gas natural suposà una pujada
d’un 80%. Això va obligar a les empreses a estructurar les
seves plantes de producció per tal de reduir el consum d’ener-

Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2006

35

MAQUETA'06

17/11/06

11:48

Página 36

Capítol 2
Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació a l’Anoia 1997-2006

gia, i aquelles firmes que van poder, augmentaren els seus
preus de venda, amb pujades que van ser en els primers
mesos del 2006 d’un 8-10%. El problema en aquests mesos
no va ser tant vendre com fer-ho amb la possibilitat d’obtenir
uns rendiments positius, atès que la pujada dels costos
energètics incidí molt directament en els marges empresarials.
Aquest impacte va ser molt superior en les firmes especialitzades en productes de menys valor afegit, com els maons,
ja que el pes específic dels costos energètics disminueix com
més valor afegit contenen els béns fabricats, com per exemple els paviments.
La resta de subsectors industrials de l’Anoia abraçaven l’any
2005 una ocupació assalariada inferior a les 600 persones.
D’entre aquestes, es pot destacar les branques de la
preparació i adobat i acabat del cuir i de l’alimentació i
begudes, que comptaven, respectivament, amb 577 i 362
treballadors. La primera, que concentrava el 2,0% del nombre de treballadors per compte d’altri de la comarca, va continuar patint el 2005 un descens de la seva activitat productiva, fruit del canvi estructural i de l’ajustament que està registrant des de fa uns anys. El nombre d’assalariats a la comarca va palesar un estancament, dins d’un panorama català
caracteritzat per una contracció de la producció superior al
10% en unitats i de l’ocupació per compte d’altri d’un 4,8%.
Aquest procés seguí a principi del 2006, quan el total d’assalariats del subsector a l’Anoia registrà una davallada d’un
4,2%. Cal apuntar que la comarca concentra el 17,7% del
conjunt de la branca al Principat en nombre de treballadors.
Per la seva banda, l’alimentació i begudes concentrava el
2005 un 1,3% de l’ocupació assalariada de l’Anoia, alhora
que aportava el 5,3% de tot el PIB industrial. No obstant això,
la seva presència dins del global del subsector a Catalunya
és reduïda, atès que només suposa el 0,5% en nombre de
llocs de feina. L’any 2005 la branca es caracteritzà per una
evolució positiva de l’activitat productiva i del consum, en
línia amb la marxa palesa de l’exercici anterior. Per la seva
banda, el total d’assalariats va experimentar un increment
d’un 2,3%, per sobre de la pujada d’un 0,6% del 2004. El
comportament del segment de l’alimentació va ser una mica
millor que el de les begudes. Destaca el dinamisme de l’alimentació de la segona transformació. En el conjunt de
Catalunya s’ha de ressenyar l’evolució favorable dels capítols
d’alimentació animal, elaboració de conserves i preparats de
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peix, conserves de fruites i hortalisses i transformació de
carns, mentre que, pel contrari, els olis i greixos fou l’àmbit
que patí un comportament més negatiu. Durant els primers
mesos del 2006 l’evolució de l’alimentació i begudes es va
caracteritzar pel manteniment de la inèrcia dels anys passats. L’ocupació assalariada de la comarca experimentà un
augment d’un 1,7% en el període gener-març. En aquests
mesos s’ha d’assenyalar la recuperació moderada de les
exportacions i un fort augment de les importacions.

2.3.- Evolució
del sector
de construcció

La construcció té un pes específic significatiu dins del global
de l’economia de l’Anoia. Segons dades de Caixa Catalunya,
l’any 2004 aportava el 12,9% del PIB comarcal, rellevància
superior a la corresponent al conjunt de Catalunya, d’un
8,2%. El 2005 l’activitat concentrava el 13,5% de tota l’ocupació de la comarca (l’11,2% de l’assalariada i el 21,2% de
l’autònoma). Val a dir que l’Anoia abraça l’1,4% del sector
català en terme de nombre de llocs de feina.
En els darrers anys la construcció s’ha caracteritzat per una
evolució molt positiva, dins d’un context de fort creixement de
l’activitat a escala català i estatal. Això s’ha materialitzat en
un important i ininterromput augment del nombre de treballadors i empreses que hi actuen. Entre el 1997 i el 2005 el total
d’assalariats a la comarca es va multiplicar per 2,5 (1.942
persones més), alhora que les unitats empresarials ho van
fer per 1,8 (271 firmes més). Aquest dinamisme també es
manifesta en els indicadors específicament constructius,
com el nombre d’habitatges o els preus, que han crescut de
forma significativa en la darrera dècada. Per exemple, en el
període 1980-2005 el volum d’habitatges acabats per cada
1.000 residents passà de 4,3 a 13,6. Tot això va fer que el pes
específic de la construcció com a activitat generadora de
riquesa i d’ocupació a l’Anoia s’incrementés de manera
notable al llarg del temps. Així, per exemple, va passar de
donar feina a un 6,0% dels assalariats de tota la comarca el
1997 a ocupar l’11,2% el 2005.
L’any 2005 el sector de la construcció va mantenir la tendència expansiva ja palesa en exercicis anteriors, i s’assoliren
nous rècords en volums d’activitat i en increments registrats.
Ocupava 5.034 persones, és a dir, un 14,1% més que l’exercici anterior. Específicament, comptava amb 3.227 assalariats
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i 1.807 autònoms, la qual cosa representava increments d’un
17,0% i d’un 9,3% respecte del 2004, respectivament. Cal
destacar, sobretot, l’increment experimentat en el primer cas,
clarament superior al 2,6% registrat l’any passat, mentre que
la pujada en els llocs de feina per compte propi fou bastant
similar (d’un 10,2%). Val a dir que el ritme de creació d’ocupació assalariada de l’Anoia va ser el 2005 superior al palès
pel conjunt de Catalunya, on l’augment d’aquesta fou al
voltant d’un 8%. De manera paral·lela, el total d’empreses
ocupadores va créixer el 2005 un 11,9%, percentatge més
elevat que el 6,7% del 2004.
Aquesta evolució positiva s’insereix, lògicament, en la senda
expansiva que mostra la construcció en el conjunt de
Catalunya. S’ha de destacar que l’any 2005 l’activitat va palesar, fins i tot, un creixement superior al que es preveia a principi de l’exercici. La producció real va incrementar-se el 2005
al Principat un 5,0%, per sobre del 3,5% del 2004. Destacà
el dinamisme del segment d’edificis de nova construcció,
amb una pujada d’un 7,0%, dins del qual l’apartat d’habitatges
va ser el més expansiu. Per la seva part, la rehabilitació i el
manteniment d’edificis va experimentar un augment de la
producció d’un 3,5% i l’obra civil registrà una alça d’un 1,0%.
Paral·lelament, el consum de ciment es va incrementar un
7,5%, i s’assolí un màxim històric en tones demandades,
mentre que l’alça de producció fou d’un 3,5%.
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TAULA 2.3.

Ocupació assalariada i empreses en el sector de la construcció.
Anoia (1997-Primer trimestre 2006)
%variació

Ocupació assalariada
Nombre d’empreses
(comptes de cotització patronal)

1997
1.285
350

1998
1.936
395

1999
1.941
420

2000
2.177
435

2001 2002
2.306 2.410
461
475

2003
2.687
520

2004 2005 1tr. 2006
2.757 3.227
3.576
555
621
662

2005/04
17,0
11,9

%variació
2006/05
10,8
6,6

GRÀFIC 2.3. Ocupació assalariada en els sectors de la construcció.
(1997-Primer trimestre 2006)
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball
Elaboració: Diputació de Barcelona i pròpia

L’any 2005 l’activitat constructiva en edificació residencial va
ser a l’Anoia especialment dinàmica i superà significativament registres d’exercicis anteriors. Es van acabar 1.435
habitatges i s’iniciaren 2.564 habitatges. Això representà uns
augments respecte al 2004 d’un 27,8% i d’un 38,4%, respectivament, molt superiors a les pujades experimentades l’exercici passat (d’un 10,9% i d’un 16,0%, respectivament). A
l’igual que altres anys, el dinamisme de la construcció d’habitatges a la comarca va ser més elevat que l’evolució que caracteritzà el conjunt de Catalunya, on el nombre d’habitatges
finalitzats pujà un 10,3% i el dels iniciats, un 14,5%, així com
el d’algunes comarques properes (Alt Penedès, Bages i
Garraf). Val a dir que el protagonisme de l’Anoia dins del
global de l’activitat residencial del Principat va experimentar
un ascens durant el 2005, de tal forma que es van construir
a la comarca gairebé el 2,0% de tots els habitatges de
Catalunya (1,6% el 2004) i es començaren el 2,3% (1,9% el
2004).
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Un 21,0% dels habitatges finalitzats a la comarca al llarg del
2005 es van localitzar a Igualada, un 15,0% a Vilanova del
Camí, un 12,8% a Masquefa i un 12,7% a Piera. D’entre la
resta de municipis, cal destacar Òdena, Capellades i els
Hostalets de Pierola, que concentraren, respectivament, el
6,2%, el 5,9% i el 5,3% dels habitatges acabats. Els municipis
que van experimentar el 2005 un major augment del nombre
d’habitatges finalitzats foren aquells que es caracteritzaren
per un menor nombre d’unitats construïdes, com van ser, per
exemple, Sant Martí Sesgueioles, Sant Martí de Tous o la
Llacuna. Pel que fa a les localitats amb més volum d’habitatges acabats es pot esmentar l’important creixement registrat
per Òdena, Capellades i Masquefa, d’un 242,3%, d’un
147,1% i d’un 117,9%, respectivament, en relació al total
d’habitatges efectuats el 2004. D’altra banda, cal ressenyar
els descensos produïts al Bruc, Calaf i Piera (18,8%, 18,2%
i 13,3%, respectivament). A Igualada el nombre d’habitatges
acabats es va incrementar un 6,7% durant el 2005.
En l’apartat d’habitatges iniciats, Igualada concentrà l’any
2005 un 35,1% del global comarcal, seguit, a distància, de
Piera, Vilanova del Camí i els Hostalets de Pierola, amb el
9,8%, el 8,0% i el 6,2%, respectivament. Els municipis que
van experimentar durant l’exercici un creixement més important del nombre d’habitatges començats van ser Pujalt, els
Prats de Rei i la Pobla de Claramunt. També cal destacar pel
seu dinamisme localitats amb una notable activitat de construcció residencial com són el Bruc, Capellades i Òdena. En
sentit contrari, s’ha d’esmentar els descensos patits pel total
d’habitatges iniciats a municipis poc rellevants quant a volum
d’edificació, com Copons, Montmaneu, Sant Martí de Tous, la
Llacuna o Castellolí. Així mateix, es produí una davallada significativa en el cas de Piera. Per la seva banda, a Igualada el
nombre d’habitatges que es van començar el 2005 van créixer
un 56,0% en relació a l’exercici anterior.
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TAULA 2.3.1. Nombre d’habitatges iniciats i acabats a l’Anoia,
altres comarques i Catalunya. (2003-2005)
HABITATGES ACABATS

HABITATGES INICIATS

Anoia
Alt Penedès
Bages
Garraf
CATALUNYA

2003
1.597
1.706
2.987
2.303
88.649

2004
1.852
2.155
3.018
2.277
96.481

2005
2.564
3.249
3.697
2.395
110.513

%variació
2005/04
38,4
58,8
22,5
5,2
14,5

2003
1.103
1.221
1.573
2.172
68.798

2004
1.123
1.180
1.668
2.096
71.101

2005
1.435
1.210
2.557
1.783
78.403

%variació
2005/04
27,8
2,5
53,3
-14,9
10,3

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
Habitatges iniciats: Projectes visats pels col·legis d’aparelladors.
Habitatges acabats: Certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors

En el primer trimestre del 2006 el sector de la construcció va
mantenir la inèrcia positiva d’exercicis passats, i s’aconseguiren increments de l’activitat i de l’ocupació. Aquest, no
obstant això, va moderar el ritme expansiu en comparació al
2005. Concretament, el nombre de llocs de feina del sector
va créixer entre el mes de març del 2006 i finals de l’exercici
anterior un 8,9%. Més específicament, el nombre d’assalariats
cresqué un 10,8% entre el 2005 i el mes de març del 2006 i
el de treballadors autònoms, un 5,6%, mentre que el nombre
d’empreses ocupadores (comptes de cotització patronal)
s’incrementà un 6,6%. De manera específica, el sector
comptava amb 5.484 efectius (3.576 per compte d’altri i
1.908 per compte propi) i hi operaven 662 firmes. En el conjunt de Catalunya la marxa de l’activitat també va ser alcista
durant els primers mesos del 2006, amb pujades del nombre
d’assalariats a l’entorn d’un 11% i del consum de ciment de
poc més d’un 9%. Val a dir que el PIB de la construcció va
créixer en el primer trimestre de l’any un 5,7%, pujada
lleugerament superior al 5,4% del 2005. Aquest dinamisme
s’explicà per la marxa de l’edificació d’habitatge de nova construcció i pel bon ritme de l’activitat en obra civil (infraestructures) impulsada pel creixement de la licitació oficial del
2005. En el primer trimestre del 2006 es van realitzar a
l’Anoia un total de 294 visats d’obres d’edificació, la qual
cosa representava un 16,2% més que en el mateix període
de l’any anterior. Val a dir que l’augment del nombre de visats
va ser lleugerament superior en el cas de l’edificació no residencial que en el de l’edificació residencial.
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2.4.- Evolució
del sector
de serveis

D’acord amb dades de Caixa Catalunya, l’any 2004 el sector
de serveis representava el 47,2% de l’economia de l’Anoia
en termes de PIB, pes específic inferior al 63,1% que
suposava en el conjunt de Catalunya. Paral·lelament, es pot
apuntar que el 2005 la branca ocupava 18.189 treballadors,
és a dir, el 48,8% de tota la comarca, percentatge inferior al
68,8% que representa en el global del Principat. Tot això evidencia, d’una banda, un pes específic baix de les activitats
terciàries a la comarca, la qual cosa palesa un desenvolupament endarrerit en relació al conjunt del Principat. Però, d’altra part, permet apuntar que l’Anoia disposa d’un potencial
de creixement molt elevat en el sector, especialment si es té
en compte que la seva aportació a l’economia ha estat creixent
en els darrers anys. Destaquen, pel seu pes específic, el
comerç –al detall i a l’engròs-, les administracions públiques,
la sanitat, l’ensenyament privat i públic, i les immobiliàries i
serveis a empreses. Aquestes branques aporten conjuntament gairebé les tres quartes parts del valor afegit brut de tot
el sector terciari.
En els darrers anys el sector de serveis de l’Anoia ha registrat un dinamisme notable, en línia amb l’evolució seguida pel
conjunt de l’activitat a Catalunya. Cal destacar, especialment,
els canvis experimentats per la capital comarcal, Igualada,
en el comerç, així com el desenvolupament que ha evidenciat
tota l’Anoia en l’àmbit turístic. Es pot afegir que el nombre
d’assalariats s’ha multiplicat per 1,6 entre el 1997 i el 2005, i
ha augmentat en gairebé 5.000 persones. Tot això ha provocat que el pes específic i el protagonisme de les activitats terciàries dins del conjunt de l’economia comarcal s’hagi incrementat substancialment al llarg del temps. De fet, el sector ha
passat d’ocupar el 38,0% del total d’assalariats de l’Anoia el
1997 a concentrar el 45,8% el 2005, i d’abraçar prop del
56,0% de les empreses ocupadores (comptes de cotització
patronal) a comptar amb gairebé el 60%. S’ha d’afegir que la
comarca concentra poc menys de l’1% del sector de serveis
de tot Catalunya en terme d’ocupació.
L’any 2005 el sector de serveis ocupava a l’Anoia un total de
13.187 treballadors per compte d’altri i de 5.002 efectius per
compte propi. A l’igual que en exercicis anteriors, durant el
2005 el sector va experimentar un creixement significatiu, i
es palesà, novament, el protagonisme creixent que va
adquirint aquesta branca dins del conjunt de la comarca. El
nombre total de treballadors va créixer un 6,0%, amb una
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pujada dels assalariats d’un 7,0% i un ascens dels autònoms
d’un 3,6%. Per la seva part, el nombre d’empreses ocupadores (comptes de cotització patronal) va incrementar-se
un 6,2%. En comparació amb l’evolució registrada el 2004,
cal remarcar el millor comportament del ritme de creació de
llocs de feina assalariada i de teixit empresarial durant el
2005, així com el gairebé mateix augment experimentat per
l’ocupació autònoma. D’altra banda, s’ha d’esmentar que el
dinamisme experimentat el 2005 per la branca a l’Anoia va
ser bastant similar al registrat en el conjunt de Catalunya, on,
per exemple, el total dels ocupats va créixer el 2005 un 5,5%.
Durant el 2005 la branca terciària més dinàmica en termes
d’ocupació assalariada va ser l’hostaleria, seguida de les
activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials, i de les
immobiliàries i lloguers i serveis empresarials. A certa distància, també s’ha d’esmentar la mediació financera, i el
transport, magatzem i comunicacions. D’altra banda, només
es produí un descens significatiu en l’educació.
En el primer trimestre del 2006 el sector de serveis va continuar creixent, però experimentà una desacceleració en la
seva evolució. El nombre de treballadors de la branca a
l’Anoia va registrar un estancament, amb un descens d’un
0,3% entre el mes de març i finals del 2005 en el cas dels
assalariats i una pujada d’un 0,7% en l’apartat dels
autònoms. Per la seva banda, el total d’empreses ocupadores (comptes de cotització patronal) va créixer un 0,8%.
En el conjunt de Catalunya el sector terciari va registrar en el
primer trimestre del 2006 un increment del seu PIB d’un
4,1%, en línia amb el 4,3% d’augment que va tenir lloc en el
global de l’exercici anterior. Paral·lelament, l’ocupació de la
branca al Principat va experimentar un increment d’un 5,6%,
amb un ascens d’un 6,8% pel que fa els efectius assalariats.
En aquests mesos el segment de serveis que va tenir un
comportament més dinàmic fou el de l’administració pública
i Seguretat Social obligatòria, seguit de les activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials, i del transport, magatzem
i comunicacions.

Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2006

43

MAQUETA'06

17/11/06

11:48

Página 44

Capítol 2
Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació a l’Anoia 1997-2006

TAULA 2.4.

Ocupació assalariada i empreses en el sector de serveis.
Anoia (2003-Primer trimestre 2006)
% assalariats

SECTORS SERVEIS
Comerç i reparacions
Hostaleria
Transport, magatzem i comunicacions
Mediació financera
Activitats immobiliàries i lloguers; serv. empresarials
Administració pública seg. social obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Altres activitats socials i de serveis; serv. personals
Activitats de les llars
Organismes extraterritorials
Total ocupació assalariada
Empreses (comptes de cotització patronal)

2003
4.186
808
780
135
1.226
1.189
1.259
1.388
750
2
0
11.723
2.107

2004
4.265
751
847
140
1.460
1.318
1.307
1.473
763
4
0
12.328
2.130

2005
4.482
916
914
152
1.669
1.321
1.262
1.708
759
4
0
13.187
2.261

comarca
1tr. 2006
15,7
3,1
3,2
0,5
5,7
4,1
4,4
5,8
2,7
0,0
0,0
45,3
60,09

1tr. 2006
4.558
910
938
154
1.653
1.184
1.273
1.686
787
4
0
13.147
2.280

% variació % variació
2006/05
2005/04
1,7
5,1
-0,7
22,0
2,6
7,9
1,1
8,6
1,0
14,3
10,4
0,2
0,9
-3,4
3,7
16,0
0,0
-0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
7,0
0,8
6,2

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball
Classificació: CCAE’93 (Codi Català d’Activitats Econòmiques)
Elaboració: Diputació de Barcelona i pròpia

GRÀFIC 2.4. Ocupació assalariada en els sectors de serveis.
Anoia (2003-Primer trimestre 2006)
5000

2003

2004

Altres activitats socials
i de serveis;
serv. personals

4000

Activitats sanitàries i
veterinàries, serveis
socials

4500
2005

1tr. 2006

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball
Classificació: CCAE’93 (Codi Català d’Activitats Econòmiques)
Elaboració: Diputació de Barcelona i pròpia
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2.4.1.- Evolució
dels subsectors
de serveis

El comerç i reparacions concentrava el 2005 a l’Anoia un
total de 4.482 treballadors assalariats, cosa que representava el 15,6% del conjunt de la comarca. Aquesta branca
suposa el 23,6% del global del sector serveis quant a
aportació de valor afegit brut segons dades de l’any 2004.
Dins d’aquesta destaca el comerç al detall, que concentra
gairebé la meitat de l’ocupació per compte d’altri, seguida del
comerç a l’engròs, amb més d’una tercera part. Pel que fa al
comerç detallista, s’ha de ressenyar per la seva rellevància
els establiments especialitzats, sobretot d’aliments i
begudes. En el cas del comerç a l’engròs, destaquen les
activitats de comerç de productes no agraris semielaborats,
ferralla i productes de rebuig, de productes alimentaris,
begudes i tabac, i de maquinària i equipament, especialitats
que conjuntament concentren el 68,4% de l’ocupació d’aquest
segment. Per últim, les especialitats més importants en l’àmbit concret de les reparacions són el manteniment i reparació
de vehicles de motor i la venda de recanvis i accessoris de
vehicles de motor, que agrupen globalment el 70,9% dels
llocs de treball d’aquest segment.
Malgrat que en els darrers anys el subsector del comerç i
reparacions no s’ha caracteritzat per un gran dinamisme i,
fins i tot, per algun descens puntual en certes especialitats
en terme d’ocupació, la trajectòria de mitjà termini reflecteix
un ascens notable de l’activitat. Així, entre el 1997 i el 2005
la branca va guanyar 1.323 llocs de feina assalariada, la qual
cosa significà un augment global d’un 41,9%. Val a dir, així
mateix, que les transformacions demogràfiques que registra
la comarca i els canvis d’hàbits de compra que es deriven
d’això estan incidint de forma significativa en la marxa del
subsector, sobretot en el cas del comerç al detall.
L’any 2005 el nombre d’assalariats del comerç i reparacions
va experimentar un creixement d’un 5,1%, mantenint la línia
ascendent dels darrers anys, i en línia amb la pujada registrada en el conjunt de Catalunya, d’un 5,0%. Pel que fa
específicament al comerç al detall, s’ha d’apuntar que les
vendes van experimentar un creixement reduït, seguint la
mateixa dinàmica que el 2004. Concretament, van augmentar un 3-5%, incloent la pujada de preus, la qual cosa significà un increment net al voltant d’un 1%. El creixement
demogràfic i l’activitat constructiva van impulsar especialitats
com el comerç d’alimentació, de mobles o d’electrodomèstics, però els augments registrats no van ser massa notables.
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Per la seva part, a la roba es palesà una major rotació dels
articles, que va permetre una relativa pujada de les vendes,
però, d’altra banda, s’intensificà el desplaçament de les
vendes cap a temporades de rebaixes, i es concentrà l’activitat en pocs dies.
L’evolució del comerç al detall del 2005 va ser generalitzada
a tots els segments que el composen. No obstant això, es pot
esmentar que els resultats més favorables van correspondre
als establiments franquiciats del segment de la roba, mentre
que la marxa més negativa es produí en aquells establiments
que operen de manera aïllada i al marge de grups de compra, com és el cas, per exemple, de l’àmbit de la sabateria.
En tot el Principat la marxa del comerç al detall va experimentar el 2005 un creixement de l’ocupació d’un 3,7%, amb
un significatiu augment del nombre d’assalariats i un descens
del dels treballadors autònoms. L’evolució del comerç detallista
de la comarca es va caracteritzar al llarg del 2005 per una
atonia a principi de l’exercici, amb un estancament de l’ocupació assalariada, i per una millora del seu comportament
posteriorment, si bé amb intenses fluctuacions a l’alça i a la
baixa. De tota manera, el 2005 es va palesar una evolució
més negativa en els mesos de febrer, juny i setembre, coincidint amb esdeveniments singulars, com el període posterior
al Nadal, el moment d’efectuar la declaració per l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques o el retorn de
vacances. Val a dir que aquests fets estan incidint en el comerç
detallista darrerament amb més intensitat que en el passat,
atès l’impacte que està tenint a les famílies el notable grau
d’endeutament hipotecari i les conseqüències derivades
d’una pujada dels tipus d’interès. D’altra banda, s’ha d’esmentar que durant el 2005 l’oferta d’establiments comercials
va registrar un augment d’un 10%, s’experimentà una important creació de nova superfície, la qual cosa va significar una
intensificació de la competència existent.
Durant el primer trimestre del 2006 el subsector de comerç i
reparacions va continuar creixent, però moderà el ritme de
creació d’ocupació assalariada, i es registrà un increment
d’un 1,7% en el període gener-març. A Catalunya la branca
va patir en aquests mesos un descens d’un 1,7% en el nombre de treballadors per compte d’altri. En el cas concret del
comerç al detall, l’Anoia va experimentar una evolució similar
a la que es registrà en el conjunt de l’any anterior. Cal apun-
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tar que en aquests mesos l’oferta d’establiments comercials
va restar estancada, a diferència del que passà el 2005.
Les activitats sanitàries i veterinàries i els serveis
socials constitueixen el segon subsector terciari en
importància dins de l’Anoia. Aquest concentrava el 2005 un
total de 1.708 treballadors assalariats, és a dir, el 5,9% del
conjunt comarcal. S’ha de ressenyar pel seu elevat pes
específic l’àmbit sanitari, que abraça el 68,9% dels efectius
de tota aquesta branca. Des de finals de la dècada dels anys
noranta, el comportament de les activitats sanitàries i veterinàries i els serveis socials ha estat força positiu, en guanyar
755 llocs de treball assalariats en el període 1997-2005,
cosa que representa un increment d’un 79,2%.
L’any 2005 el total d’ocupats per compte d’altri de les activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials va experimentar
un creixement d’un 16,0%, pujada força superior als registres
assolits en els exercicis anteriors (7,4% el 2004 i 2,5% el
2003), cosa que palesà el gran dinamisme que viu aquesta
especialitat a l’Anoia. En el conjunt de Catalunya l’increment
del nombre d’assalariats fou d’un 7,3%. En els primers
mesos del 2006 la branca a l’Anoia va mantenir l’evolució
positiva d’anys passats, encara que a un ritme més moderat
que el del 2005 en terme de nombre d’assalariats, atès que
augmentà un 3,7%, cosa que va contrastar amb el descens
d’un 0,7% patit al global del Principat.
El subsector de les activitats immobiliàries, lloguers i
serveis empresarials concentraven l’any 2005 un total de
1.669 treballadors assalariats, la qual cosa suposà un 5,8%
del global de l’Anoia. Aquesta branca és responsable del
20,8% de valor afegit brut general de tot el sector de serveis
segons dades corresponents al 2004. Dins d’aquesta destaca els serveis empresarials, que representa al voltant del
80% de l’ocupació de la branca i que en els darrers anys ha
experimentat un dels creixements més destacats de la
comarca. De fet, el total d’assalariats d’aquest segment s’ha
duplicat en el període 1997-2005. Entre les especialitats més
rellevants dels serveis empresarials s’han d’apuntar les activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, assessorament divers, estudis de mercat i enquestes d’opinió, seguit
de les activitats industrials de neteja i dels serveis tècnics
d’arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades.
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Durant el 2005 la branca de les activitats immobiliàries,
lloguers i serveis empresarials va experimentar un creixement de l’ocupació assalariada d’un 14,3% respecte al 2004,
exercici en el qual la pujada fou d’un 19,1%. Aquest increment va superar la pujada d’un 8,7% registrada en el conjunt
de Catalunya. En els primers mesos del 2006 la branca va
prosseguir a l’Anoia la seva marxa positiva, si bé moderà el
seu ritme de creació de llocs de treball, atès que el nombre
d’efectius assalariats va créixer un 1,0%.
La branca de l’administració pública i seguretat social
obligatòria constitueix una activitat destacada a la comarca
pel seu volum d’ocupació. L’any 2005 concentrava 1.321
assalariats, cosa que representava el 4,6% del total de
l’Anoia. Al llarg d’aquest exercici l’ocupació per compte d’altri
va restar estancada, atès que a penes va créixer, en contrast
amb la pujada d’un 10,8% del 2004 i l’ascens d’un 2,8%
experimentat el 2005 en el conjunt del Principat. Tanmateix,
durant els primers mesos del 2006 el nombre de llocs de
feina assalariada del subsector van dinamitzar-se, i registraren un increment d’un 10,4%.
L’educació concentrava el 2005 a la comarca un total de
1.262 treballadors per compte d’altri, és a dir, un 4,4% del
total de l’Anoia. Dins del subsector destaca l’ensenyament
primari. L’any 2005 la branca va patir un descens en el nombre d’efectius assalariats, que fou d’un 3,4%, i va trencar,
així, amb el creixement continuat registrat en els darrers
exercicis. Aquesta evolució baixista es va aturar a principi del
2006, quan es produí un increment d’un 0,9% al llarg del
primer trimestre, i es situà en 1.262 persones.
D’altra banda, a l’hostaleria l’ocupació assalariada –restauració inclosa- es situava l’any 2005 en 916 persones, és a dir,
un 3,2% del total de l’Anoia. Dins d’aquest subsector
destaquen per la seva importància els restaurants i els bars,
que suposen conjuntament més del 80,0% dels llocs de
feina. S’ha d’esmentar que en els darrers exercicis s’ha consolidat a la branca una pujada en el nivell d’oferta hotelera de
la comarca, i especialment de la ciutat d’Igualada, tot i que
en certs anys els resultats assolits pels establiments no van
ser massa positius. En el cas específic de l’hoteleria, la
comarca es caracteritza per una ocupació mitjana generalment més baixa en comparació amb la costa o l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i per estar molt condicionada pel
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negoci associat a les empreses (dilluns-divendres) i per 1015 esdeveniments que es celebren cada any, els quals
omplen els establiments en caps de setmana i festes.
Aquesta activitat és força estacional, amb puntes en els
mesos de març, juny, juliol, octubre i novembre. Durant el
2005 l’activitat del subsector va tenir un comportament positiu, amb un augment del nombre de treballadors assalariats
d’un 22,0%. Aquesta pujada va ser més elevada que la del
conjunt de les activitats terciàries i va invertir el descens d’un
7,0% del 2004. Val a dir que l’increment dels efectius
assalariats de l’Anoia va superar l’ascens registrat en el total
de Catalunya, que fou d’un 11,7%. Pel que fa a l’activitat
hotelera, s’ha d’esmentar que l’ocupació dels establiments
va créixer al voltant d’un 10%, mentre que el preu mitjà va
registrar una lleugera baixada. En els primers mesos del
2006 la branca va palesar un estancament de l’activitat; fins
i tot s’assoliren uns nivells que van quedar una mica per sota
del 2005. L’ocupació assalariada va disminuir lleugerament.
El subsector de transport, magatzem i comunicacions
comptava l’any 2005 a l’Anoia amb 914 assalariats, la qual
cosa representava un 3,2% del total comarcal. Segons dades
del 2004 aquesta activitat aportava el 6,8% del valor afegit
brut del conjunt dels serveis. L’exercici 2005 la branca va
experimentar un creixement del nombre de llocs de feina per
compte d’altri d’un 7,9%, després de l’augment d’un 8,6% de
l’any anterior, taxa que superà la registrada en el conjunt de
Catalunya (4,6%). Aquest dinamisme va continuar en els
primers mesos del 2006, però a un ritme inferior.
La resta de branques de serveis disposa d’uns nivells d’ocupació assalariada inferior a les 800 persones. D’entre aquestes
es pot ressenyar, per la seva importància, les altres activitats
socials i de serveis i els serveis personals, amb 759 treballadors
el 2005.
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3.1.- Evolució del
volum d’ocupació
total a l’Anoia

Al llarg dels darrers exercicis el nombre de treballadors de la
comarca ha experimentat un creixement sostingut. Entre el 1997 i
el 2005 es van crear 9.107 llocs de treball, xifra que representa un
increment d’un 32,3%. Aquesta tendència es corrobora amb les
dades del primer trimestre del 2006, quan es va assolir un total de
37.704 ocupats, és a dir, un 1,1% més que l’any anterior, la qual
cosa suposa un augment de 403 llocs de feina. No obstant això,
s’ha d’esmentar que el creixement de l’ocupació no ha estat sempre igual en els darrers anys i cal diferenciar-hi diverses etapes.
Entre el 1998 i el 1999 el nombre de treballadors va augmentar a
taxes elevades, d’un 5,5% i d’un 7,1% respectivament, mentre que,
posteriorment, va produir-se una desacceleració en el ritme de
generació dels llocs de feina, amb increments anuals d’entre l’1% i
el 3,4%. L’exercici 2003 es tornà a reactivar la creació d’ocupació i
el nombre d’efectius va créixer un 4,3%, i es moderà novament
l’any 2004, quan l’increment fou d’un 1,2%. Per últim, el 2005 es va
dinamitzar el ritme de generació de llocs de treball, atès que l’ocupació va augmentar un 3,8%.
L’ocupació es subdivideix en dos grans grups, que són l’ocupació
assalariada i l’ocupació autònoma. En relació a la primera, cal
destacar que la comarca registra un interessant dinamisme quant
a la creació de treball en els darrers anys. Així, des de finals dels
anys noranta s’hi han creat 7.197 llocs de feina, cosa que representa un increment global d’un 33,3%. Les pujades interanuals
més rellevants correspongueren al 1998 i al 1999, amb ascensos
d’un 5,7% i d’un 8,6%, respectivament. Posteriorment, la creació de
treball assalariat es va ralentir fins que l’any 2003 va tornar a
assolir un augment d’un 4,4%. A partir d’aquest exercici els increments en el volum d’assalariats van registrar valors molt baixos,
0,3% el 2004 i 0,4% el 2005. Tanmateix, en el primer trimestre del
2006 es va tornar a experimentar un creixement significatiu, d’un
4,8%, més en línia amb l’assolit el 2003. El total d’assalariats en el
mes de març del 2006 era de 29.054 persones.
Paral·lelament, l’evolució de l’ocupació en règim autònom de
l’Anoia també ha estat creixent en els darrers anys encara que el
dinamisme ha estat inferior al de l’ocupació assalariada. En el
període 1997-2005 es van generar 1.910 llocs de treball autònom.
Això suposa un increment d’un 28,8%, és a dir, 4,5 punts percentuals
menys que la pujada registrada pel col·lectiu dels assalariats. No
obstant això, cal assenyalar que si en els primers anys l’alça anual
del nombre de treballadors autònoms a la comarca era inferior a
l’experimentada pels assalariats, en els darrers exercicis el
dinamisme en la creació d’ocupació per compte propi ha estat
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major que la creació de llocs de treball per compte d’altri. Aquest
augment del pes específic dels treballadors autònoms respecte als
assalariats palesa un impuls important de la capacitat autoemprenedora i de desenvolupament endogen de l’Anoia, que segurament comportarà un enriquiment del teixit empresarial local. En el
primer trimestre del 2006 el nombre d’autònoms de la comarca es
situava en 8.650 persones, i s’assolí un increment respecte a finals
del 2005, d’un 1,4%.
L’augment de l’ocupació total a la comarca durant el 2005 s’explica, principalment, per la generació de llocs de treball en activitats
no industrials, més concretament a l’agricultura i a la construcció.
El sector primari va registrar una pujada en el nombre tant d’assalariats com de treballadors autònoms, que fou d’un 27% i d’un
8,8% respectivament. D’altra banda, el sector de la construcció va
aportar a l’Anoia 470 nous llocs de treball assalariats i 153 nous
llocs de feina en règim autònom, cosa que representa un creixement en el total d’ambdós col·lectius d’un 17% i d’un 9,2%, respectivament. Pel que fa al sector serveis, l’increment de l’ocupació va
ser inferior al de les activitats anteriors, atès que les pujades van
ser d’un 6,9% en els llocs de feina per compte d’altri i d’un 4% en
el cas del treball per compte propi. L’únic sector que entre el 2004
i el 2005 va registrar una reducció tant del nombre d’assalariats
com del de treballadors autònoms va ser la indústria, en la qual tant
l’ocupació assalariada com l’ocupació autònoma va decréixer un 2,5%.
Pel que fa al primer trimestre del 2006, cal remarcar que el sector
primari i el de la construcció van continuar liderant el creixement de
l’ocupació assalariada i autònoma de l’Anoia, encara que amb un
menor dinamisme que el registrat el 2005. L’augment dels assalariats
en el sector primari va ser d’un 3,9% i el dels treballadors
autònoms, d’un 2,7%, mentre que a la construcció els increments
van ser d’un 10,8% i d’un 5,5%, respectivament. Per la seva banda,
en el sector serveis es va produir gairebé un estancament de l’ocupació, atès que el nombre de llocs de treball autònom va créixer
molt lleugerament (un 0,3%) i el dels assalariats va caure d’una
manera poc significativa (un 0,3%). Finalment, en el primer
trimestre del 2006 es va continuar palesant a la indústria la tendència descendent de l’ocupació que caracteritza els darrers anys, si
bé a un ritme notablement menor al del 2005, ja que els descensos
foren menors. Així, el total d’assalariats va disminuir entre finals del
2005 i el mes de març del 2006 un 0,2%, alhora que el nombre
d’autònoms retrocedí un 0,3%.
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GRÀFIC 3.1. Ocupació assalariada.
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2002
88
12.674
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7.600
34.049

1997
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13.147
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3.2.- Modalitats
de contracte
a l’Anoia

El volum total de contractes efectuats tant a l’Anoia com a
Catalunya al llarg del 2005 va continuar creixent, en línia amb la
tendència de l’any 2004, quan es va aconseguir invertir la inèrcia
baixista dels exercicis anteriors. Val a dir, no obstant això, que el
dinamisme contractual de la comarca fou una mica inferior al que
palesà el Principat. A la comarca es van realitzar un global de
28.691 contractes, 1.108 contractes més que el 2004, cosa que
representa un increment d’un 4%. Pel que fa al conjunt de
Catalunya, el 2005 es van formalitzar 2.667.843 contractes,
147.826 contractes més que l’any passat, és a dir, un 5,8% més.
Malgrat l’anterior, es pot apuntar que el 2005 l’Anoia va continuar
generant pràcticament l’1,1% del total dels contractes realitzats a
tot el Principat, percentatge similar al de l’any anterior.
L’evolució de la contractació del 2005 presenta trets diferents entre
l’Anoia i el Principat en relació a les modalitats utilitzades. A la
comarca l’increment de contractes indefinits va ser d’un 1,5%,
mentre que els contractes temporals van pujar un 4,4%. En canvi,
en el conjunt de Catalunya l’augment dels indefinits va ser superior
als temporals, d’un 7,6% i d’un 5,6%, respectivament. Tot això indica que a l’Anoia el tipus de contractació que va ser més dinàmic
durant el 2005 fou aquell que respon a la generació d’una ocupació
menys estable, al contrari del que passà en el global del Principat.
Això que s’esmenta anteriorment també es reflecteix en l’estructura de la contractació realitzada a la comarca, ja que el pes
específic de les modalitats indefinides sobre el total va disminuir
lleugerament en comparació a la composició que caracteritzà l’any
2004, al contrari que passà amb les eventuals. Així, els contractes
fixos van representar el 2005 el 12,8% del global dels contractes
efectuats, davant el 13,1% de l’exercici anterior, mentre que els
temporals suposaren el 87,2%, front el 86,9%. En el cas del
Principat l’estructura de la contractació va canviar en sentit contrari.
En el primer trimestre del 2006 es palesà una millora significativa
en el grau d’estabilitat de l’ocupació creada a l’Anoia, ja que la contractació indefinida va créixer a un major ritme que la temporal. Això
va provocar que el pes específic de la primera s’incrementés en
relació a l’any anterior, mentre que la rellevància de la segona disminuí. Els contractes fixos van representar en els primers mesos
del 2006 un 15,5% del total, mentre que els eventuals suposaven
un 84,5%. Aquesta tendència a favor d’una major estabilitat de la
demanda de treball també es va produir en el conjunt de
Catalunya, atès que el pes específic de la contractació indefinida
es va incrementar fins a situar-se en un 16,1% del total, alhora que
la rellevància de l’eventual retrocedí fins a un 83,9%.
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TAULA 3.2.1. Tipus de contractes.
Anoia (1998-Primer trimestre 2006)
CONTRACTACIÓ
TEMPORAL
17.355
86,97%
20.843
86,41%
25.636
87,23%
18.567
85,17%
18.820
86,16%
18.308
86,16%
23.962
86,87%
25.016
87,20%
6.614
84,53%

CONTRACTACIÓ
INDEFINIDA
2,601
13,03%
3.279
13,59%
3.752
12,77%
3.232
14,83%
3.024
13,84%
2.567
13,84%
3.621
13,13%
3.675
12,80%
1.210
15,47%

1998
%
1999
%
2000
%
2001
%
2002
%
2003
%
2004
%
2005
%
1er trimestre 2006
%

TOTAL
19.956
100,00%
24.122
100,00%
29.388
100,00%
21.799
100,00%
21.844
100,00%
20.875
100,00%
27.583
100,00%
28.691
100,00%
7.824
100,00%

Font: Inem Barcelona. Observatori del Mercat de Treball

GRÀFIC 3.2.1.Tipus de contractes.
Anoia (1998-Primer trimestre 2006)
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TAULA 3.2.2. Tipus de contractes.
Catalunya (1998-Primer trimestre 2006)
CONTRACTACIÓ
TEMPORAL
1.727.683
88,19%
1.915.141
86,45%
1.957.274
87,30%
1.892.222
86,24%
1.838.366
86,35%
1.811.982
86,89%
2.202.407
87,40%
2.326.021
87,18%
578.855
83,94%

CONTRACTACIÓ
INDEFINIDA
231.378
11,81%
300.107
13,55%
284.709
12,70%
301.808
13,76%
290.507
13,65%
273.405
13,11%
317.610
12,60%
341.822
12,82%
110.784
16,06%

1998
%
1999
%
2000
%
2001
%
2002
%
2003
%
2004
%
2005
%
1er trimestre 2006
%

TOTAL
1.959.061
100,00%
2.215.248
100,00%
2.241.983
100,00%
2.194.030
100,00%
2.128.873
100,00%
2.085.387
100,00%
2.520.017
100,00%
2.667.843
100,00%
689.639
100,00%

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria

GRÀFIC 3.2.2.Tipus de contractes.
Catalunya (1998-Primer trimestre 2006)
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4.1.- Evolució de
la població activa
a l’Anoia

Les darreres dades disponibles sobre la població activa fan referència al Padró d’Habitants de l’any 2001. No obstant això, l’anàlisi
del període 1996-2001 permet identificar les tendències que estan
determinant l’evolució de l’Anoia pel que fa l’oferta de personal.
La població activa de la comarca va incrementar-se en 8.380 persones en el període 1996-2001, dels 39.356 efectius als 47.736.
Aquest augment d’un 21,3% representa un creixement superior al
registrat en el conjunt del Principat, on en el mateixos anys la
població activa va augmentar un 14,8%, i se situà en 3.155.423 en
el 2001. S’evidencia, doncs, que el pes específic de la comarca
dins del global de Catalunya en terme d’actius es va incrementar
en aquest temps, cosa que ha continuat posteriorment. Aquesta
evolució és reflex de dues grans tendències que està experimentant l’Anoia quant a l’oferta de personal.

GRÀFIC 4.1.1. Evolució de la població. Anoia (1996-2005)
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IEC)
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Una primera tendència és el fort creixement demogràfic que registra la comarca. L’augment de població a l’Anoia va ser d’un 21,2%
entre el 1996 i el 2005, i passà de 86.964 a 105.376 habitants.
Aquest ascens és superior al de tot Catalunya, que fou d’un 15,4%.
L’increment demogràfic de l’Anoia deriva, en bona part, del trasllat
de població dels municipis del cinturó de Barcelona o d’altres
zones properes cap a localitats de la comarca, així com de l’estranger. Fent referència a les dades disponibles, els residents de la
comarca originaris d’altres països passaren de suposar l’1,4% el
1996 a representar el 7,6% el 2005, amb predomini de ciutadans
de procedència africana i americana. D’altra banda, es pot anotar
que l’any 2003 el 80,8% del total dels immigrants interiors registrats
a l’Anoia procedents de fora de la comarca eren originaris de
municipis de la resta de la província de Barcelona.
Un segon factor al qual es pot atribuir l’ascens de la població activa de la comarca, i la seva millor evolució respecte a Catalunya, és
la major taxa d’activitat que caracteritza a l’Anoia, és a dir, el més
elevat grau d’activitat laboral que registra la població en edat de treballar. De fet, les dades del període 1996-2001 assenyalen que la
taxa d’activitat de la comarca s’incrementà en 6,2 punts percentuals,
i se situà el 2001 en el 61,1%, pujada superior als 4,5 punts d’augment
registrat en el global de Catalunya, que el mateix any presentà una
taxa del 58,4%. L’evolució de la taxa d’activitat a nivell comarcal i
català indica que a l’Anoia una major proporció de la població
s’està incorporant al mercat de treball en comparació al conjunt del
Principat. Aquest comportament està en línia, també, amb l’evolució de la taxa d’ocupació. En aquest cas, la comparació amb el
global de Catalunya assenyala que un percentatge lleugerament
superior de la població en edat de treballar de l’Anoia està ocupada. De fet, en el 2001 el grau d’ocupació de la comarca era del
54,8% respecte al 52,4% del Principat. Anàlogament al que va passar amb la taxa d’activitat, també el grau d’ocupació va palesar un
increment important en el període 1996-2001. A l’Anoia la pujada
va ser de 9,8 punts percentuals, ascens bastant similar al que tingué lloc al Principat, de 9,3 punts.
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TAULA 4.1.

Evolució de la taxa d’ativitat i de la taxa d’ocupació.
Anoia i Catalunya (1996-2001)
P

O

B

L

A

C

I

Ó

P O B L AC IÓ

TA X A
D ’AC TIV ITAT

AC TIVA

TA X A
D ’OC U PAC IÓ

%
2001 d’increment
1996
47.736
39.356
21,3 %
2.731.672 3.135.423
14,8 %

1996
54,9
53,4

2001
61,1 %
58,4 %

1996
45,0
43,1

2001
54,8 %
52,4 %

23,6 %
16,7 %

27.698
23.592
1.643.332 1.802.243

17,4 %
9,7 %

66,7
66,4

71,2 %
69,0 %

57,6
56,3

66,1 %
63,5 %

18,7 %
13,1 %

20.038
15.764
1.088.340 1.333.180

27,1 %
22,5 %

43,4
41,2

51,0 %
48,3 %

32,5
30,7

43,7 %
42,0 %

ANOIA - Total
CATALUNYA - Total

1996
86.964
6.060.040

2005
105.376
6.995.206

%
d’increment
21,2 %
15,4 %

ANOIA - Homes
CATALUNYA - Homes

43.063
2.971.789

53.245
3.468.235

ANOIA - Dones
CATALUNYA - Dones

43.901
3.118.251

52.131
3.526.971

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IEC)
(*) Població Activa és la part de la Població de més de 16 anys, d’un territori i d’un moment concret, que manifesta que vol treballar
(treballa o busca treball).
(*) Taxa d’Activitat és el percentatge de Població Activa respecte a la Població de més de 16 anys.
(*) Taxa d’Ocupació és el percentatge de Població Ocupada respecte la Població de més de 16 anys.

Un altre aspecte interessant és l’evolució segons el gènere. Es pot
destacar que en els darrers anys el col·lectiu de dones ha
encapçalat el fort dinamisme experimentat per la població activa
tant de l’Anoia com de la resta del Principat. La incorporació de la
població femenina al mercat de treball explica que, malgrat el superior augment del nombre d’habitants masculins en el període 19962001 respecte al de residents femenins, el col·lectiu d’homes actius
s’hagi incrementat de manera substancialment inferior al de les
dones. Considerant aquest període, s’ha d’esmentar que l’increment de la població activa masculina va ser d’un 17,4%, mentre
que la femenina fou d’un 27,1%. Aquest dinamisme també es
reflecteix en els majors augments experimentats en aquests anys
per les taxes d’activitat i d’ocupació de les dones, que van ser de
7,6 i 11,2 punts percentuals, respectivament, mentre que en els
homes les pujades van ser de 4,5 i de 8,5 punts.
Tot i així, el dinamisme laboral de la població femenina no va ser
suficient per eliminar o reduir de manera significativa la desigualtat
de gènere en l’accés al mercat de treball. L’any 2001 un total de 7
de cada 10 homes en edat de treballar a l’Anoia eren considerats
actius laboralment, proporció que en el cas de les dones es situava en el 5,1. Paral·lelament, 2 de cada 3 homes actius tenien feina,
mentre que a les dones la proporció es reduïa a 4,4 de cada 10.
S’ha de destacar que l’Anoia es caracteritza per uns nivells d’activitat i d’ocupació superiors als del conjunt de Catalunya, tant pel
que fa a la població masculina com a la femenina. Per exemple, la
taxa d’activitat de la comarca evidencia unes ràtios majors a les del
Principat en 2,2 punts percentuals en el cas dels homes i en 2,7
punts en el de les dones, alhora que en taxa d’ocupació les diferències són de 2,7 punts en els homes i de 2,6 punts en les dones.
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GRÀFIC 4.1.2. Evolució de la població activa. Anoia (1996-2001)
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35000
30000
25000
20000
15000
10000
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0
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Població activa homes

Població activa dones

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IEC)

4.2.- Evolució de
l’atur a l’Anoia

Abans d’analitzar les dades corresponents a l’atur, cal tenir present
que l’any 2005 es va produir un canvi en el sistema estadístic de
l’atur registrat. Concretament, a partir del mes de maig del 2005 es
va començar a comptabilitzar com a atur registrat dos col·lectius
laborals que abans no es consideraven. D’una banda, les persones
desocupades estrangeres i, de l’altra, els aturats que han treballat
a temps parcial i cobren prestacions. Aquest canvi afecta, òbviament, la informació disponible i dificulta la possibilitat d’efectuar
qualsevol tipus de comparació del 2005 amb exercicis anteriors.
L’any 2005 el nombre total de persones desocupades de l’Anoia va
ser de 4.923. L’evolució de l’atur al llarg de l’exercici es va caracteritzar per diversos alts i baixos. A l’inici del 2005 la desocupació
palesà a la comarca un comportament estable, amb una lleugera
pujada en el mes de març quan es van registrar 5.063 aturats, el
segon valor més alt de tot l’any. Posteriorment, el nombre de persones sense feina va reduir-se fins a arribar al nivell més baix de
l’exercici, 4.661 efectius el juny, i, a partir d’aquest mes, va augmentar fins a arribar al valor més elevat de l’any, 5.165 aturats a
l’agost. En els darrers quatre mesos es van registrar lleugeres
variacions i l’exercici es va tancar amb 4.930 persones sense feina.
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La indústria va ser el sector d’activitat de l’Anoia que concentrà una
major destrucció de llocs de treball durant el 2005. Per exemple, 11
dels 12 expedients de regulació laboral autoritzats a la comarca al
llarg de l’any es van produir en aquesta branca, i afectaren el
99,6% del total dels treballadors que es van veure perjudicats a
l’Anoia per aquest instrument laboral. Dins de la indústria, el tèxtil,
la confecció i la pelleteria va continuar sent el subsector que va perdre més llocs de feina, a l’igual que va passar l’exercici anterior. En
total en aquesta activitat es van destruir 443 llocs de treball assalariat, que s’afegeixen als 779 del 2004.
La taxa d’atur de l’Anoia, calculada respecte a la població activa del
Padró d’Habitants de l’any 2001, es situà el 2005 en el 10,3%, nivell
superior al 8,6% registrat l’exercici anterior i 3 punts percentuals
per sobre de la taxa de desocupació de Catalunya, que va ser d’un
7,3%. Cal assenyalar que la diferència entre les taxes d’atur de la
comarca i del Principat es van incrementar el 2005 en relació al
2004 (3 punts percentuals davant 0,7 punts).
En comparació amb altres comarques del seu entorn, l’Anoia es va
caracteritzar l’any 2005 per una evolució més desfavorable de la
desocupació. De fet, al Garraf la taxa d’atur va ser d’un 9,1%; al
Bages, d’un 8,8%; al Baix Llobregat, d’un 8,3%; a l’Osona, d’un
8,2%; i a l’Alt Penedès, d’un 7,2%.
Durant els primers mesos del 2006 l’atur va experimentar un
descens a l’Anoia. En el mes de maig el total de persones desocupades era de 4.697, és a dir, un 4,7% menys que el 2005. Aquesta
contracció va ser superior a la registrada en el conjunt de
Catalunya, on el global d’aturats va disminuir un 3,4% en el mateix
període. Paral·lelament, durant el 2006 la taxa d’atur de la comarca es va reduir en relació a l’any anterior, i se situà en el mes de
maig, en base a la població activa del Padró d’Habitants del 2001,
en un 9,8%, encara, no obstant això, per sobre del 7,0% de mitjana
que caracteritzà el Principat.

Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2006

65

MAQUETA'06

17/11/06

11:49

Página 66

Capítol 4
Anàlisi de l’oferta de personal a l’Anoia 1997-2006

TAULA 4.2.
Any
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
maig 2006

Persones registrades a l’atur. Anoia (1998 - maig 2006)*
Variació absoluta
(persones)
-345
285
811
478
3
21
n.d.
n.d.

Aturats
2.857
2.512
2.797
3.608
4.086
4.089
4.110
4.930
4.697

Variació relativa
(%)
-12,1
11,3
29
13,2
0,1
0,5
n.d.
n.d.

Font: Oficina de Treball de la Generalitat a l’Anoia
Elaboració: Pròpia
* En el mes de maig del 2005 es va canviar el sistema estadístic de comptabilització de l’atur registrat.
Es van començar a incloure les persones estrangeres i les que havien treballat a temps parcial i cobraven prestacions;
col·lectius que fins a l’abril del 2005 no es comptaven.

4.2.1.- Atur segons
el gènere

Les dades de l’any 2005 indiquen que un 64% de les persones en
atur eren dones i el restant, 36%, homes la qual cosa representa
que l’atur femení afectava 3.140 actius i el masculí, 1.783. El pes
específic de cada col·lectiu en el global de la desocupació comarcal va experimentar un lleuger canvi respecte als darrers dos anys.
Com a conseqüència d’aquest fet, el grup de les dones va patir una
evolució més desfavorable de l’atur que el dels homes. Aquesta
mateixa tendència es va registrar al conjunt de Catalunya, per la
qual cosa el 2005 es van mantenir pràcticament les mateixes diferències d’anys anteriors entre l’Anoia i el Principat pel que fa a l’impacte de la desocupació segons el gènere. Val a dir que a
Catalunya el pes específic de l’atur de les dones sobre el total de
la desocupació és, tradicionalment, menor al de la comarca (5
punts percentuals menys el 2005), però, pel contrari, el dels homes
és superior (5 punts percentuals més el 2005).
El panorama de les taxes d’atur en funció del sexe va ser el 2005
similar al d’exercicis passats. La taxa femenina, en funció de la
població activa del Padró d’Habitants de l’any 2001, es va situar en
el 15,7%, significativament per sobre de la masculina, que fou d’un
6,4%. D’altra banda, cal afegir que el 2005 les taxes d’atur tant
masculina com, sobretot, femenina de l’Anoia continuaren sent
més elevades que les relatives a la mitjana de Catalunya, que van
ser d’un 5,8% i d’un 8,4%, respectivament.
Anàlogament al que va passar l’any 2005, en els primers mesos
del 2006 es va produir a la comarca un increment del nombre de
desocupades i un descens del volum d’aturats, la qual cosa repercutí en el pes específic de cada col·lectiu sobre el global d’actius
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sense feina. Entre finals del 2005 i el mes d’abril del 2006 la
rellevància del grup de dones sense treball es va incrementar 1
punt percentual i el d’homes disminuí en la mateixa proporció.
D’aquesta manera, el 65% de les persones desocupades de
l’Anoia del mes d’abril del 2006 eren dones i el 35% homes, davant
el 64% i el 36% del desembre de l’exercici anterior, respectivament.
Les dades mensuals sobre l’atur femení disponibles per als primers
mesos del 2006, comparades amb les del mateix període de l’exercici anterior, són totes superiors, la qual cosa indica que continua
l’evolució desfavorable registrada durant el 2005. Per la seva
banda, entre finals del 2005 i l’abril del 2006 a Catalunya el percentatge d’homes sense feina es situà en el 42% sobre el total i el
de dones en el 58%, la qual cosa indica una lleugera variació en
relació al global del 2005 (43% i 57%, respectivament).

TAULA 4.2.1. Evolució de l’atur per gènere. Anoia i Catalunya (1997-abril 2006)*
A N OIA
% Homes
39
40
37
38
37
36
37
37
36
35

Any
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
abril-06

C ATA L U N YA
% Dones
61
60
63
62
63
64
63
63
64
65

% Homes
42
42
43
44
43
42

% Dones
58
58
57
56
57
58

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Oficina de Treball de l’Anoia.
Elaboració: Pròpia
* Percentatge sobre el total d’aturats.

GRÀFIC 4.2.1.Evolució de l’atur per gènere. Anoia i Catalunya (1997-abril 2006)*
C ATA L U N YA

A N O IA

HOMES
42 %

HOMES
35 %

DONES
65 %

DONES
58 %

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Oficina de Treball de l’Anoia.
Elaboració: Pròpia
* Percentatge sobre el total d’aturats.
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4.2.2.- Atur segons
l’edat

L’any 2005 una proporció significativa de l’atur de l’Anoia es concentrava en el col·lectiu de més de 45 anys. Més concretament, els
2.120 desocupats que es comptabilitzaven en aquest interval representaven un 43% del total comarcal. Val a dir que el pes específic
d’aquest col·lectiu a l’Anoia superava la rellevància que tenia en el
conjunt de Catalunya, on suposava el 32%. Des d’una perspectiva
temporal de mitjà termini, cal destacar que aquest grup va experimentar un descens de la seva rellevància sobre l’atur comarcal
entre el 2000 i el 2002, per tornar a incrementar la importància el
2003. L’any 2005 el grup dels de més de 45 anys va augmentar el
seu pes específic, palesant un pitjor comportament de la desocupació que la mitjana general.
El segon grup que concentrava l’any 2005 una major proporció de
desocupats era el de persones entre 30 i 45 anys, que representaven un 33% del global d’aturats a nivell comarcal i un 40% en tot
el Principat. Val a dir que l’atur en aquest col·lectiu es va mantenir
constant en els darrers exercicis en el cas de l’Anoia, mentre que
a Catalunya es va experimentar un notable increment entre el 2004
i el 2005.
El grup d’actius amb 25-30 anys abraçava l’any 2005 el 12% de
tots els desocupats de l’Anoia. S’ha d’esmentar que, de forma similar al col·lectiu anterior, l’evolució d’aquest grup es caracteritza per
una tendència estable al llarg del temps, amb lleugeres
oscil·lacions. Aquest mateix col·lectiu concentrava en el conjunt de
Catalunya un 15% de l’atur el 2005.
D’altra banda, els desocupats entre 20 i 25 anys suposaven l’any
2005 un 8% del total de l’atur de l’Anoia, valor igual al dels darrers
dos anys i lleugerament inferior al de tot el Principat (9%).
Finalment, el nombre de persones sense feina amb una edat inferior als 20 anys representava un 4% del conjunt dels desocupats de
l’Anoia, proporció igual a la que suposava aquest col·lectiu en el
cas del global de Catalunya. Pel que fa a la comarca, s’ha
d’assenyalar que aquest pes específic es va reduir 1 punt percentual respecte als darrers dos anys.
Tant en el col·lectiu de les dones com en el dels homes la taxa
d’atur més elevada corresponia el 2005 al subgrup de persones
entre els 55 i 59 anys (17,0% i 12,8% respectivament). El segon
subgrup més afectat era en el cas de les dones el de les aturades
entre 30 i 34 anys, mentre que en els homes era el de 15 a 29 anys.
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En els resultats dels primers mesos del 2006 no destaquen valors
significativament diferents als obtinguts per al 2005. S’hi observa
un augment de 2 punts percentuals del grup de més de 45 anys
d’edat i d’1 punt percentual del de 30–45 anys, mentre que en el
col·lectiu de 25 a 30 es va conservar els mateixos valors. D’altra
banda, es va experimentar un descens de la rellevància dels aturats més joves. Així, tant els desocupats d’entre 20 i 25 anys com
els menors de 20 anys van registrar una disminució del seu pes
específic sobre el total de 2 punts d’1 punt percentuals, respectivament. Aquesta situació palesa una diferència respecte al panorama
del global de Catalunya, on entre finals del 2005 i els primers
mesos del 2006 es va produir una davallada en la importància de
tots els grups d’aturats, excepte en el dels majors de 45 anys, que
augmentà significativament el seu pes (9 punts percentuals).
Considerant un marc temporal de mig termini, es pot apuntar que
l’atur juvenil (fins als 25 anys) a la comarca de l’Anoia s’ha anat
reduint al llarg del temps de forma lleugera i progressiva, fins a
assolir valors similars o, fins i tot, inferiors als del conjunt del
Principat. Per contra, la desocupació en el col·lectiu de més edat
continua tenint un pes específic important tant a nivell comarcal
com català.

TAULA 4.2.2. Evolució de l’atur per grups d’edat. Anoia i Catalunya (1998-maig 2006)*

A

N

O

I

A

C A T A L U N YA

menys 20
de 20 a 25
de 25 a 30
de 30 a 45
més de 45
TOTAL
menys 20
de 20 a 25
de 25 a 30
de 30 a 45
més de 45
TOTAL

1998
5
10
13
32
40
100
4
10
14
36
36
100

1999
4
9
11
31
45
100
3
10
14
33
40
100

2000
3
9
11
32
45
100
3
9
14
34
40
100

2001
4
11
12
30
43
100
3
10
13
36
38
100

2002
5
11
13
32
39
100
4
10
14
36
36
100

2003
5
8
12
33
42
100
4
9
13
36
38
100

2004
5
8
13
32
42
100
29
7
10
26
28
100

2005
4
8
12
33
43
100
4
9
15
40
32
100

maig-06
3
6
12
34
45
100
3
7
13
36
41
100

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.
Elaboració: Pròpia
* Percentatge sobre el total d’aturats.

Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2006

69

MAQUETA'06

17/11/06

11:49

Página 70

Capítol 4
Anàlisi de l’oferta de personal a l’Anoia 1997-2006

GRÀFIC 4.2.2. Evolució de l’atur per grups d’edat. Anoia i Catalunya (1998-maig 2006)*
C ATA L U N YA

A N O IA
menys 20 3 %

menys 20 3 %

de 20 a 25 6%

de 20 a 25 7%

de 25 a 30 12%

més de 45 45%

de 25 a 30 13%

més de 45 41%

de 30 a 45 34%

de 30 a 45 36%

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.
Elaboració: Pròpia
* Percentatge sobre el total d’aturats.

4.2.3.- Atur segons
l’ocupació anterior

L’any 2005 el major nombre d’aturats de l’Anoia es concentrava en
els sectors dels serveis i de la indústria, els quals abraçaven,
respectivament, 2.231 i 2.117 desocupats, el 44% i el 42% del total
comarcal en cada cas. Els seguia el col·lectiu dels aturats de la
construcció (7%) i els actius sense feina anterior (6%). Aquest
panorama difereix de l’estructura sectorial que caracteritzava el
2005 el conjunt de Catalunya, atès que en aquesta el pes específic
dels desocupats dels serveis i de la construcció era superior a la
comarca i el dels desocupats de la indústria inferior. De fet, al
Principat un 61% dels aturats es concentrava en les activitats terciàries, mentre que un 23% corresponia a la indústria, un 9% a la
construcció i un 5% als que no tenien treball anteriorment.
La composició de l’atur a l’Anoia del 2005 no difereix de manera
significativa del panorama del 2004. L’agricultura, la indústria i la
construcció van concentrar les mateixes proporcions del total de
desocupats, mentre que el sector serveis va augmentar el seu pes
específic en 2 punts percentuals i el col·lectiu sense ocupació anterior va registrar un descens similar. Val a dir que aquests darrers
canvis s’expliquen, segurament, per les modificacions estadístiques que es van introduir el 2005 en la comptabilització de l’atur
registrat.
En els inicis del 2006 es constata una baixada de l’atur de forma
pràcticament generalitzada a tots els grans sectors d’activitat de
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l’Anoia. En primer lloc, es pot apuntar una lleugera reducció en el
nombre de persones desocupades de les branques econòmiques
més importants de la comarca, és a dir, els serveis i la indústria. De
la mateixa manera, a la construcció es produí en els primers mesos
del 2006 un descens del total d’aturats d’un 7%. D’altra banda, cal
assenyalar que també en el col·lectiu dels desocupats sense ocupació anterior es produí una contracció, que fou d’un 4,7%. Pel que
fa al sector primari, l’evolució a començament del 2006 apunta a
una estabilitat en relació a finals del 2005.
En els primers mesos del 2006 l’estructura de l’atur de l’Anoia
segons els sectors econòmics va confirmar el panorama que caracteritzà l’any anterior i, per tant, la seva divergència respecte a la
composició sectorial de la desocupació en el global de Catalunya.
S’ha d’esmentar que al Principat la distribució de l’atur no va experimentar canvis significatius en comparació amb finals del 2005.
Només cal apuntar que el pes específic dels desocupats en el sector de la indústria va augmentar 1 punt percentual, fins a situar-se en el
24%, mentre que el de la construcció va reduir-se en la mateixa
proporció i registrà un 8%. Per la seva banda, el sector primari, la
branca de serveis i el col·lectiu sense ocupació anterior van mantenir els mateixos valors del 2005.

TAULA 4.2.3. Evolució de l’atur per ocupació anterior.
Anoia i Catalunya (1997-maig 2006)*

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
maig 2006

A N O IA
Agricultura Indústria Construcció Serveis Ocup. anterior
10
33
7
1
50
6
31
6
1
56
5
34
6
1
55
4
36
5
0
55
6
37
6
1
50
11
38
6
1
44
11
40
7
1
41
8
42
7
1
42
6
44
7
1
42
6
44
7
1
42

C ATA L U N YA
Agricultura Indústria Construcció Serveis Ocup. anterior
10
50
9
30
1
9
52
8
30
1
8
54
8
29
1
8
54
7
30
0
8
55
8
29
0
7
57
9
26
1
8
58
9
25
1
7
59
9
24
1
5
61
9
23
1
5
61
8
24
1

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.
Elaboració: Pròpia
* Percentatge sobre el total d’aturats.
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GRÀFIC 4.2.3. Evolució de l’atur per ocupació anterior.
Anoia i Catalunya (maig 2006)*
A N OIA
Sense Ocup. anterior 6 %

C ATA L U N YA

Agricultura 1 %

Sense Ocup. anterior 5 %

Indústria 42 %
Serveis 44 %

Agricultura 1 %

Indústria 24 %
Serveis 61 %
Construcció 8 %

Construcció 7 %

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.
Elaboració: Pròpia
* Percentatge sobre el total d’aturats.

4.2.4.- Atur segons
el nivell d’estudis

Tradicionalment, tant a l’Anoia com a Catalunya el major nombre de
persones sense feina es concentra en les categories amb un
menor nivell d’estudis o sense una qualificació específica. En el cas
de la comarca, el grup que abraça una proporció més elevada d’aturats és el de les persones amb educació general, que l’any 2005
comptava amb gairebé el 77% del total. Juntament amb aquest
s’ha de remarcar col·lectius que es caracteritzen per uns nivells
d’estudis baixos o nuls, com el de les persones sense cap tipus
d’estudis (1% del global dels desocupats), el de les persones amb
estudis primaris (6%) i el de les persones amb estudis primaris
complets (3%). A aquests els segueix el grup de les persones amb
programes de formació professional, que el 2005 concentrava el
6% del total. D’altra banda, el col·lectiu d’efectius amb estudis tècnics professionals de nivell superior va abraçar el 4% de tots els
aturats, els universitaris de primer cicle l’1%, i els de segon i tercer
cicle el 2%. En síntesi, es pot destacar que l’any 2005 gairebé el
87% dels aturats de l’Anoia eren persones que no havien cursat
cicles formatius posteriors als de l’ensenyament obligatori.
Aquest panorama és bastant similar al del conjunt de Catalunya
quant a la seva composició, si bé s’ha d’esmentar que al Principat
els grups amb nivells d’estudis més baixos concentren menors proporcions d’aturats que a la comarca i que, per contra, els col·lectius
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que tenen estudis més alts abracen majors percentatges de persones sense feina. Així, l’any 2005 el 74% dels desocupats catalans es concentrava en el grup de persones amb educació general
(3 punts percentuals més baix que a la comarca), el 4% en el de
les persones amb estudis primaris (2 punts inferior a l’Anoia), i el
3% en el de les persones amb estudis primaris complets (mateix
percentatge que a la comarca). Pel que fa a la resta de col·lectius,
amb uns nivells d’estudis més elevats, els valors en el conjunt del
Principat són lleugerament superiors als de l’Anoia. Aquest és el
cas dels aturats amb estudis professionals (1 punt percentual més
alt), de les persones amb estudis tècnics professionals superiors (1
punt més elevat), i dels universitaris, tant de primer cicle com de
segon i tercer cicle (2 punts superior).
Durant els primers mesos de l’any 2006 l’atur a la comarca segons
el nivell d’estudis va experimentar alguns canvis. En el col·lectiu de
les persones amb estudis primaris complets s’ha produït un augment del seu pes específic sobre el total en 5 punts percentuals,
fins a representar el 8%, i tant el grup de les persones amb formació professional com el dels tècnics professionals superiors van
registrar un increment de la seva rellevància en 1 punt percentual
cadascú. D’altra banda, el nombre de desocupats amb educació
general va decréixer, fins a arribar a suposar el 70% del global, 7
punts percentuals menys que el 2005.
En el conjunt de Catalunya els col·lectius dels tècnics professionals
superiors sense feina i dels universitaris desocupats, tant de primer
com de segon i tercer cicle, no van registrar cap modificació entre
finals del 2005 i els primers mesos del 2006. Però, en canvi, s’han
de ressenyar alguns canvis relacionats amb els altres grups.
Anàlogament al que va passar a l’Anoia, al Principat el pes específic
dels aturats amb educació general va disminuir, fins a representar el
65%, és a dir, 9 punts percentuals menys que el 2005. Aquesta
reducció es veu reflectida en l’augment del pes específic d’altres
col·lectius, concretament en la pujada de 5 punts percentuals
experimentat en el grup de les persones desocupades amb estudis
primaris complets i en l’increment d’1 punt percentual en cadascú
dels restants grups -els aturats sense estudis, amb estudis primaris, amb formació professional i amb altres estudis postsecundaris.

Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2006

73

MAQUETA'06

17/11/06

11:49

Página 74

Capítol 4
Anàlisi de l’oferta de personal a l’Anoia 1997-2006

TAULA 4.2.4. Evolució de l’atur per nivells d’estudi.
Anoia i Catalunya (2005-maig 2006)*

2005
maig 06

2005
maig 06

Sense estudis
1
1

A N O IA
Est. primaris Programa Educació
Tècnics
Est. primaris complets
Form Prof.
general prof. superior
6
4
3
6
77
6
8
7
70
5

Univers.
1er cicle
1
1

Univers.
Altres estudis
2on i 3er cicle
post
2
0
2
0

Sense estudis
0
1

C ATA L U N YA
Est. primaris Programa Educació
Tècnics
Est. primaris complets
Form Prof.
general prof. superior
4
7
74
5
3
5
8
8
65
5

Univers.
1er cicle
3
3

Univers.
Altres estudis
2on i 3er cicle
post
4
0
4
1

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.
Elaboració: Pròpia
* Percentatge sobre el total d’aturats.

GRÀFIC 4.2.4. Evolució de l’atur per nivells d’estudi.
Anoia i Catalunya (2005-maig 2006)*
A N O IA

2on i 3er cicle 2 %
Tècnics prof. sup. 5 %
Universitaris
1er cicle 1 %

C ATA L U N YA
Altres estudis
post secundaris 0 %
Sense estudis 1 %
Estudis primaris 6 %
Estudis primaris
complets 8 %

Universitaris
2on i 3er cicle 4 %
Universitaris 1er cicle 3 %
Estudis primaris 5 %

Programa formació
professional 7 %

Educació
general 70 %

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.
Elaboració: Pròpia
* Percentatge sobre el total d’aturats.
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4.2.5.- Atur segons
la categoria
professional

L’any 2005 bona part dels aturats de l’Anoia es concentrava en el
grups de menor categoria professional, com eren els corresponents als treballadors no qualificats i als operaris de maquinària,
els quals abraçaven un 33% i un 21% del total, respectivament.
Aquestes proporcions baixaven considerablement en el cas de
col·lectius amb algun tipus de qualificació professional específica,
com per exemple els treballadors dels serveis (13%), els treballadors qualificats (12%) i els empleats administratius (10%).
A mesura que el perfil professional requereix una major formació i
està associat a una categoria laboral de major nivell l’impacte de
l’atur es reduïa notablement. Així, el grup dels tècnics i professionals
de suport concentraven l’any 2005 el 6% del total d’aturats; el dels
tècnics i científics, un 3%, i el dels directius, l’1%. Al marge del
condicionant del nivell d’estudis i de la categoria professional, cal
assenyalar que el 2005 el col·lectiu amb un menor pes específic
sobre l’atur total a l’Anoia fou el dels treballadors de l’agricultura i
pesca, que abraçaren un 1%, circumstància que, lògicament,
respon a la rellevància que té el sector primari dins de l’activitat
econòmica global de la comarca.
En el conjunt de Catalunya l’estructura de la importància de l’atur
a la majoria dels grups professionals no s’allunyava massa el 2005
del panorama que registrava l’Anoia. No obstant això, cal ressenyar
que la desocupació en els col·lectius de menor categoria professional tenien una major rellevància a la comarca que al Principat.
Així, els grups dels treballadors no qualificats i dels operaris de
maquinària es caracteritzaven a Catalunya per concentrar proporcions de l’atur total inferiors a les de l’Anoia (29% i 10%, respectivament, davant el 33% i 21%). Per contra, els col·lectius de major
nivell professional abraçaven una major part de la desocupació
global al Principat que a la comarca. Aquest és el cas, per exemple, dels treballadors dels serveis i dels empleats administratius,
que concentraven un 17% i un 16% del total català, respectivament, i un 13% i un 10% a l’Anoia.
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TAULA 4.2.5. Evolució de l’atur per categoria professional.
Anoia i Catalunya (2005)*
GRUPS PROFESSIONALS
ANOIA
1
3
6
10
13
1
12
21
33
0

Directius
Tècnics i científics
Tècnics i prof. de recolçament
Empleats administratius
Treballadors dels serveis
Treballadors d’agricultura i pesca
Treballadors qualidicats
Operaris de maquinària
Treballadors no qualificats
Forces armades

CATALUNYA
2
5
8
16
17
1
12
10
29
0

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.
Elaboració: Pròpia
* Percentatge sobre el total d’aturats.

GRÀFIC 4.2.5. Evolució de l’atur per categoria professional.
Anoia i Catalunya (2005)*
A N OIA
Tècnics i científics 3 %

C ATA L U N YA
Tècnics i profes. de
recolçament 6 %

Directius 2 %
Forces armades 0 %

Directius 1 %
Forces armades 0 %

Treballadors
no qualificats 33 %

Tècnics i científics 5 %

Empleats
administratius 10 %

Treballadors
no qualificats 29 %
Empleats
administratius 16 %

Treballadors
dels serveis 13 %
Treballadors
d’agricultura i pesca 1 %
Operaris de
maquinària 21 %

Treballadors
qualificats 12 %

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.
Elaboració: Pròpia
* Percentatge sobre el total d’aturats.
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4.3.- Oferta
de qualificacions
ocupacionals
a l’Anoia

En el mes de juny del 2006 l’oferta de formació ocupacional
disponible a l’Anoia estava integrada per un total de 441 places,
163 menys que el juny del 2005. D’aquestes places, la major part,
un 78,2% del total, estaven destinades a formació ocupacional de
persones de qualsevol edat, mentre que un 10,9% es dirigien
específicament a joves menors de 25 anys i un altre 10,9% a persones majors de 25 anys. A mitjan del 2006 hi havia 1 plaça de formació ocupacional per a cada 10,7 efectius de la comarca en situació
d’atur, mentre que a mitjan del 2005 n’hi havia 1 per a cada 7,7.
La formació ocupacional de persones de qualsevol edat estava a
càrrec de l’Ajuntament d’Igualada (21,7%), de l’Ajuntament de
Vilanova (13,0% de les places ofertes) i de la Creu Roja (13,0%),
als que segueixen el Consell Comarcal de l’Anoia, l’Ajuntament de
Montbui, l’Escola Pia, el CCOO-CEPROM, el FITEX -Fundació
Privada per a la Innovació Tèxtil i la UEA –Unió Empresarial de
l’Anoia-, cadascuna d’elles amb el 8,6% de les places.
De les 345 places d’aquesta oferta de caràcter generalitzat gairebé el 17,3% estava destinat a la informàtica per a usuaris, el 8,6%
al camp de la infermeria geriàtrica i un altre 8,6%, a administratius
de personal. La resta de places es distribuïen en la mateixa proporció a àmbits molts variats, com internet, aplicacions informàtiques de gestió, socorrisme aquàtic, socorrisme bàsic, renda d’inserció, francès i atenció al públic, telefonista, lampista, fuster/a
muntador/a, gestor de magatzem, dependent de comerç, cuiner,
administratiu comptable, patronista escalador/a, i coordinador/a
tècnic/a de confecció.
En relació a l’oferta de formació ocupacional per als menors de 25
anys, cal assenyalar que el 66,6% de les places existents el mes
de juny del 2006 corresponien a programes de garantia social de
l’Escola Pia i l’altre 33,4% s’oferia en escoles taller en la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena. Segons qualificacions, es pot
destacar que el 33,3% de les places de formació ocupacional corresponien a l’especialitat de cuiner, un altre 33,3% al camp de la
imatge personal, el 16,6% a l’àmbit de la jardineria, i el restant al
de la fusteria.
En el cas de la formació ocupacional destinada a persones majors
de 25 anys, la meitat de les places ofertades anava a càrrec de
l’Ajuntament de Montbui i l’altra meitat, de la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena. En aquests dos casos tota la formació s’oferia mitjançant tallers d’ocupació. Segons qualificacions, el 50% de les
places es destinaven al camp de l’escultura ambiental, i la resta, en
proporcions iguals, al de la pintura, a la construcció, i a l’especialitat d’auxiliar de geriatria.
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TAULA 4.3.

Oferta de qualificacions. Anoia (juny 2006)

FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A QUALSEVOL EDAT
Consell Comarcal
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Aj. Montbui
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Aj. Igualada
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Aj. Vilanova
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Escola Pia
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
CCOO-CEPROM
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Creu Roja
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
Fitex
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
UEA
Formació Ocupacional
Formació Ocupacional
TOTAL DE PLACES D’OFERTA FORMATIVA

FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A MAJORS DE 25 ANYS
Mancomunitat Conca d’Òdena
Taller d’Ocupació
Taller d’Ocupació
Taller d’Ocupació
Aj. Montbui
Taller d’Ocupació
TOTAL DE PLACES D’OFERTA FORMATIVA

FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A MENORS DE 25 ANYS
Mancomunitat Conca d’Òdena
Escola Taller
Escola Taller
Escola Pia
Programa de Garantia Social
Programa de Garantia Social
TOTAL DE PLACES D’OFERTA FORMATIVA
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PLACES
Auxiliar d’infermeria en Geriatria
Auxiliar d’infermeria en Geriatria

15
15

Informàtica de l’usuari
Iniciació a internet

15
15

Aplicacions informàtiques de gestió
Informàtica de l’usuari
Telefonista-recepcionista d’oficina
Lampista
Fuster/a muntador/a

15
15
15
15
15

Informàtica de l’usuari
Gestor de magatzem
Dependent de comerç

15
15
15

Informàtica de l’usuari
Cuiner

15
15

Administratiu de personal
Administratiu comptable

15
15

Socorrisme aquàtic
Socorrisme bàsic
Renda d’inserció

15
15
15

Patronista escalador/a
Cordinador/a tècnic/a de confecció

15
15

Francès, atenció al públic
Administratiu de personal

15
15
345

PLACES
Pintura
Construcció
Auxiliar de geriatria

8
8
8

Escultura ambietal

24
48

PLACES
Jardineria
Fusteria
Cuiner
Imatge personal

8
8
16
16
48
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5.1.- Evolució de
l’activitat
empresarial i
l’ocupació a la
Conca d’Òdena*

La Conca d’Òdena és la principal àrea econòmica de l’Anoia. L’any
2005 concentrava el 63,9% de les empreses ocupadores (comptes
de cotització patronal) i el 69,1% dels assalariats de tota la comarca. Dins de la Conca d’Òdena destaca la ciutat d’Igualada, on s’ubica el 45,0% de les companyies i gairebé el 48,0% dels treballadors
per compte d’altri de l’Anoia. Altres poblacions a ressenyar són
Vilanova del Camí, Òdena i la Pobla de Claramunt, totes elles amb
més de 1.700 assalariats.
L’any 2005 els municipis que configuren la Conca d’Òdena van
experimentar una millora de l’activitat econòmica en comparació a
l’exercici anterior en termes de teixit empresarial i d’ocupació. Així,
mentre que el 2004 el nombre de companyies ocupadores va patir
un descens d’un 1,1% i el total d’assalariats va reduir-se un 0,7%,
durant el 2005 ambdós van créixer, d’un 3,3% i d’un 3,6%, respectivament. A més, el nombre d’expedients de regulació d’ocupació
autoritzats va disminuir, de 8 el 2004 a 7 el 2005, resultat del qual
el total de treballadors afectats es reduí un 5,6%, i se situà en 338
persones. Val a dir que la Conca d’Òdena va passar de concentrar
el 80% dels expedients del global de la comarca i el 96,8% dels
afectats el 2004, a abraçar només el 58,3% i el 70,7%, respectivament, el 2005. La metal·lúrgia i les indústries tèxtils van ser les activitats més afectades per regulacions laborals, atès que abraçaren el
46,3% i el 19,5% dels efectius perjudicats de tota l’àrea.

* Durant l’any 2006 s’ha formalitzat l’incorporació del
municipi de Jorba a la Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena.
A partir del 2007 les dades de Jorba s’afegiran a aquest
àmbit.

L’evolució experimentada a la subcomarca durant el 2005 no va ser
similar entre totes les ciutats de la zona. La marxa més dinàmica
va correspondre a la Pobla de Claramunt i a Santa Margarida de
Montbui, que van registrar creixements notables en el teixit empresarial i en l’ocupació. Aquests dos municipis ja van encapçalar la
marxa de la Conca d’Òdena l’any 2004. Els van seguir en
dinamisme Igualada, ciutat que experimentà uns augments més
suaus en el nombre de firmes ocupadores i d’assalariats, al voltant
de les mitjanes corresponents al conjunt de la zona, amb la qual
cosa s’invertí els descensos de l’exercici anterior. Cal afegir que
Igualada va patir el 2005 un total de 6 expedients de regulació
d’ocupació, mateix nombre que l’any anterior, si bé el volum de treballadors afectats va disminuir, i se situà en 328 persones, el 97,0%
de tota la subcomarca. Per la seva part, Vilanova del Camí va registrar durant el 2005 un increment en el global d’empreses ocupadores, però, pel contrari, experimentà una contracció en el nombre de treballadors per compte d’altri. Finalment, el comportament
més negatiu del 2005 va ser el d’Òdena, on es patiren reduccions
de prop d’un 1% en unitats empresarials i en assalariats, es capgirà la marxa força positiva que mostrà durant el 2004.
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El nombre d’aturats de la Conca d’Òdena es va situar a finals del
2005 en 3.191 persones, la qual cosa representà un 64,7% del
total de l’Anoia. Paral·lelament, la taxa d’atur va ser d’un 11,2%,
percentatge superior a la mitjana comarcal, d’un 10,3%. Vilanova
del Camí i Santa Margarida de Montbui van continuar sent els
municipis que palesaren el 2005 unes taxes de desocupats més
elevades, amb un 13,3% i un 12,3% de la població activa, respectivament. Tanmateix, Igualada va ser la localitat que concentrà una
major quantitat d’efectius sense feina, 1.611 persones, és a dir, el
34,1% del total de la comarca, tot i que la seva taxa d’atur es situà
en el 9,5%.
Durant els primers mesos del 2006 l’evolució empresarial de la
Conca d’Òdena va experimentar una moderació en el dinamisme
palesat el 2005, mentre que l’ocupació assalariada va invertir la
marxa de l’exercici anterior. Així, el nombre de firmes ocupadores
va registrar un creixement d’un 1,7%, alhora que el total d’assalariats
va caure un 0,9%. El comportament més dinàmic va correspondre,
novament, a Santa Margarida de Montbui, que, no obstant això,
desaccelerà la marxa experimentada el 2005. Li va seguir Vilanova
del Camí, que va millorar significativament els registres assolits
l’any passat. També, s’ha de destacar l’evolució d’Òdena, que
transformà els descensos del nombre d’empreses i d’assalariats
del 2005 en pujades apreciables en el primer trimestre del 2006.
Per la seva part, Igualada i la Pobla de Clarament patiren una aturada important en la marxa de les seves economies locals, si es té
en compte que entre el 2005 i el mes de març del 2006 el teixit de
firmes ocupadores va restar estancat i l’ocupació per compte d’altri va disminuir un 1-2%, davant els augments de l’exercici anterior.
Entre els mesos de gener i de maig del 2006 l’evolució de l’atur es
va caracteritzar per un descens en relació al 2005. La taxa de desocupació es situà en el 10,5%, davant l’11,2% de l’exercici passat.
Tots els municipis registraren el maig del 2006 una reducció en
comparació amb el 2005. Els majors percentatges de desocupats
van correspondre a Vilanova del Camí i Santa Margarida de
Montbui, amb un 12,1% i un 11,8%, respectivament, i destaca el
descens experimentat per la primera d’elles. D’altra banda, Òdena
va registrar una taxa d’un 10,3%, mentre que a Igualada i a La
Pobla de Claramunt les proporcions d’aturats es situaren en un
9,3% i un 9,0%, respectivament.
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19.027
26.014

2.282
3.420

18.466
26.449

2.329
3.521

19.321
27.642

2.304
3.540

19.184
27.751

10,5
9,8
11,2
10,3
9,2
8,6
8,9
8,6

TOTAL CONCA D’ÒDENA
TOTAL ANOIA

2.380
3.723

19.878
28.770

2.420
3.777

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria
Elaboració: Diputació de Barcelona i pròpia
* En el mes de maig de 2005 es va canviar el sistema estadístic de comptabilització de l’atur registrat. Es van començar a incloure les persones estrangeres i les que havien treballat a temps parcial i
cobraven prestacions, col·lectius que fins l’abril del 2005 no es comptaven.
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9,3
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9,0
11,8
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2005
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10,9
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2004
8,2
9,7
6,7
10,6
11,5
2003
7,9
9,1
6,7
10,8
10,5

Igualada
Òdena
La Pobla de Claramunt
Santa Margarida de Montbui
Vilanova del Camí
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria
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2.440
3.347

19.860
29.054

18.357
25.712

TOTAL CONCA D’ÒDENA
TOTAL ANOIA

2.222
3.282

Igualada
La Pobla de Claramunt
Òdena
Santa Margarida de Montbui
Vilanova del Camí
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2 0 0 5
2 0 0 4
2 0 0 3
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2000
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Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats
13.593
13.754
1.684
13.236
1.675
1.637
13.740
1.689
13.691
1.603
13.813
1.639
13.736
1.644
1.839
1.884
114
1.702
114
1.533
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1.042
98
80
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269
1.632
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1.750
1.701
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148
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285
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1.473
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5.2.- Evolució de
l’activitat
empresarial i
l’ocupació a
l’Alta Anoia

La subcomarca de l’Alta Anoia abraçava l’any 2005 gairebé el 7%
de l’activitat econòmica de l’Anoia en termes d’empreses ocupadores (comptes de cotització patronal) (6,8% del total) i de treballadors assalariats (6,6% del global). Calaf és el principi nucli de
la zona, amb 134 firmes i 868 efectius per compte d’altri, que concentra el 3,6% de les empreses i el 3,0% dels assalariats de tota la
comarca. Altres poblacions a ressenyar són Jorba, els Prats de Rei,
Montmaneu i Calonge de Segarra.
Durant el 2005 l’Alta Anoia va experimentar, a diferència de l’any
passat, una evolució menys dinàmica que la que registrà el conjunt
de la comarca. El nombre d’empreses ocupadores va créixer un
4,5%, taxa superior a la qual caracteritzà l’exercici anterior, mentre
que el total d’assalariats va restar pràcticament estancat, davant
l’increment d’un 5,0% del 2004. Val a dir que l’any 2005 es produí
un expedient de regulació d’ocupació autoritzat a la subcomarca,
que afectà 205 treballadors, és a dir, el 22,0% dels efectius perjudicats per regulacions de tota l’Anoia.
Els municipis que van mostrar el 2005 una millor evolució foren
Jorba, els Prats de Rei i Sant Martí de Sesgueioles, amb pujades
tant en les unitats empresarials com en els treballadors per compte
d’altri. En sentit contrari, s’ha d’esmentar la marxa més negativa de
Copons, Calaf i Sant Pere Sallavinera. En el cas d’aquesta darrera
localitat, cal apuntar que l’any 2004 havia experimentat un creixement força elevat de la seva activitat econòmica. Per la seva part,
es pot afegir que Calaf registrà l’única regulació d’ocupació de tota
l’Alta Anoia. Juntament a les anteriors es pot assenyalar, d’una
banda, el notable descens de l’ocupació assalariada a Argençola,
que manté la tendència baixista de l’exercici anterior, i, d’altra part,
la destacada caiguda del nombre d’empreses ocupadores a
Veciana, després de l’important pujada registrada el 2004.
Pel que fa la resta de municipis, cal assenyalar l’augment del teixit
empresarial i la davallada de l’ocupació per compte d’altri a
Castellfollit de Riubregós i a Calonge de Segarra, i l’evolució inversa a Montmaneu, així com l’estancament de tots dos indicadors a
Pujalt. Per últim, s’ha d’esmentar el fort augment del total d’assalariats a Rubió, però el creixement nul del seu nombre de firmes
ocupadores.
L’Alta Anoia va comptabilitzar el 2005 un global de 207 persones
aturades, és a dir, un 4,2% de tota la comarca. La taxa de desocupació d’aquesta àrea va ser d’un 4,8%, percentatge significativament inferior a la mitjana del conjunt de l’Anoia. Copons va ser, a
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l’igual que en els darrers anys, el municipi que palesà una taxa
d’atur més elevada de la subcomarca, amb un 11,7%, seguit, a
certa distància, per Calaf, amb un 9,0%, municipi que concentrava
el 2005 el 64,7% de tots els desocupats de la subcomarca. Altres
localitats amb taxes significatives d’atur eren Jorba, Argençola,
Calonge de Segarra i Rubió. Per contra, la taxa més baixa es registrà, com en exercicis anteriors, a Castellfollit de Riubregós (0,9%),
així com a Veciana (1,3%) i Sant Pere Sallavinera (1,7%).
En els primers mesos del 2006 l’Alta Anoia va experimentar un
estancament de la seva activitat econòmica, fet que palesa, com
l’exercici anterior, un menor dinamisme que al conjunt de la comarca, si es té en compte que el nombre d’empreses ocupadores i el
total d’assalariats van créixer només un 0,4% en el període genermarç. Això no obstant, contrasta amb les davallades patides en
ambdues variables en els mateixos mesos de l’any passat. Els
resultats més favorables van correspondre als municipis de Sant
Martí de Sesgueioles i Jorba, seguint la marxa experimentada el
2005, mentre que els més negatius van tenir lloc a Argençola, amb
caigudes significatives en el teixit empresarial i en el nombre d’assalariats. També, es pot esmentar l’estancament general mostrat
per Copons i Montmaneu. Per la seva part, Calaf va patir un
descens del total de firmes ocupadores d’un 1,5%, alhora que el
nombre de treballadors per compte d’altri pràcticament no va variar.
Entre els mesos de gener i de maig del 2006 el total de desocupats
a l’Alta Anoia va experimentar un lleugera baixa en relació a l’any
anterior. La taxa d’atur es va situar en un 4,4%, davant el 4,8% del
2005. El major percentatge de desocupats es localitzà Montmaneu
(7,1%), que registrà una important pujada en relació a l’exercici
passat, seguit de prop per Calaf i per Jorba, amb un 6,9% cadascuna d’elles, i per Copons (6,6%). En l’altre extrem, cal esmentar
les localitats de Veciana, amb una taxa d’un 0,0%, així com
Argençola i Sant Pere Sallavinera, amb percentatges respectius
d’un 1,1% i d’un 1,7%. En comparació amb el 2005, es pot ressenyar
que durant els primers mesos del 2006 es va produir un increment
significatiu de les taxes d’atur en els casos de Montmaneu,
Castellfollit de Riubregós i Els Prats de Rei. Per contra, Copons i
Argençola van ser els municipis que van experimentar unes
caigudes més destacades en els seus nivells d’atur entre el 2005 i
el maig del 2006.
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230
3.347

1.678
26.014

232
3.420

1.779
26.449

239
3.521

1.813
27.642

244
3.540

maig 2006
1,1
6,9
5,4
2,8
6,6
6,9
7,1
5,6
3,4
5,2
1,7
4,4
0
4,4
9,8

2005
5,4
9
5,4
0,9
11,7
6,6
4,7
4,8
2,2
5,2
1,7
3,8
1,3
4,8
10,3

2004
3,3
5,4
2,7
1,9
10,2
6,2
4,7
5,2
2,3
1,7
1,7
2,5
3,9
4,9
8,6

2003
3,3
5,9
5,4
0,9
10,9
6,6
2,4
6,3
1,1
1,7
6,7
1,9
5,2
5,4
8,6

1.903
27.751

255
3.723

1.898
28.770

256
3.777

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria
Elaboració: Diputació de Barcelona i pròpia
* En el mes de maig de 2005 es va canviar el sistema estadístic de comptabilització de l’atur registrat. Es van començar a incloure les persones estrangeres i les que havien treballat a temps parcial i
cobraven prestacions, col·lectius que fins l’abril del 2005 no es comptaven.

TOTAL ALTA ANOIA
TOTAL ANOIA

Argençola
Calaf
Calonge de Segarra
Castellfollit de Riubregós
Copons
Els Prats de Rei
Jorba
Montmaneu
Pujalt
Rubió
Sant Martí de Sesgueioles
Sant Pere Sallavinera
Veciana
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria
Elaboració: Diputació de Barcelona i pròpia
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1.905
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TOTAL ALTA ANOIA
TOTAL ANOIA

Argençola
Calaf
Calonge de Segarra
Castellfollit de Riubregós
Copons
Els Prats de Rei
Jorba
Montmaneu
Pujalt
Rubió
Sant Martí de Sesgueioles
Sant Pere Sallavinera
Veciana

2000
2001
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
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3
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5
6
36
5
132
134
133
871
868
908
836
764
124
780
128
132
789
125
7
6
5
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5
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223
6
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9
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12
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5
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8
8
8
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5
2
5
2
4
4
4
10
9
6
5
4
3
4
3
1
2
3
15
13
12
91
88
78
72
58
11
64
12
9
59
11
6
6
6
50
53
54
7
34
3
14
3
2
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
4

TAULA 5.2.1. Evolució de les empreses ocupades (comptes de cotització patronal)
i dels assalariats als municipis de l’Alta Anoia (2000-Primer trimestre 2006)

MAQUETA'06
Página 86

MAQUETA'06

17/11/06

11:49

Página 87

Capítol 5
Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació per àrees comarcals 2000-2006

5.3.- Evolució de
l’activitat
empresarial i
l’ocupació a la
resta de l’Anoia

L’àrea configurada pels municipis de la resta de l’Anoia concentrava l’any 2005 el 29,2% de les empreses ocupadores i el 24,3% dels
assalariats del conjunt de la comarca. Des del punt de vista
econòmic, la principal localitat és Piera, que abraça el 10,2% de les
firmes i el 6,6% dels treballadors per compte d’altri de l’Anoia, a la
qual segueixen Capellades (4,2% i 5,4%, respectivament) i
Masquefa (5,2% i 4,1%, respectivament).
Durant el 2005 els municipis que integren l’àmbit de la resta de
l’Anoia van registrar un creixement en l’activitat empresarial i en
l’ocupació. Globalment, el nombre de firmes amb treballadors va
augmentar un 9,7% i el d’assalariats un 5,0%, per sobre del 4,1%
i del 2,4% del 2004 registrat l’exercici anterior, respectivament.
Aquests resultats també superaren les mitjanes experimentades
pel conjunt de l’Anoia. D’altra banda, s’ha d’esmentar que l’àmbit
palesà al llarg de l’exercici un augment del nombre d’expedients de
regulació autoritzats, que passà de 2 el 2004 a 4 el 2005, la qual
cosa afectà 35 treballadors, gairebé el triple que l’any anterior.
Les localitats que van experimentar el 2005 una millor evolució van
ser els Hostalets de Pierola, Santa Maria de Miralles i Vallbona
d’Anoia. Val a dir que mentre que el primer i el tercer d’aquests
municipis continuaren el 2005 amb la tendència positiva experimentada ja l’exercici anterior, Santa Maria de Miralles va millorar
notablement la seva marxa el 2005, atès que el 2004 va patir un
important descens del seu teixit empresarial i de la seva ocupació
assalariada. Altres municipis que van registrar el 2005 increments
importants, tant del nombre d’empreses ocupadores com del total
de treballadors per compte d’altri, foren Castellolí, el Bruc, la
Llacuna, Capellades i Masquefa. Val a dir, no obstant això, que el
Bruc i Capellades van patir el 2005 un global de 3 expedients de
regulació laboral, que afectaren 87 persones, gairebé la totalitat a
Capellades.
Per contra, els resultats més negatius del 2005 van correspondre a
Cabrera d’Igualada, amb importants contraccions en l’activitat
econòmica en termes de firmes i d’ocupats. També patiren descensos, però de menor magnitud, la Torre de Claramunt i Sant Martí de
Tous. Per últim, s’ha d’esmentar que Carme va patir una reducció
del teixit empresarial, però, en sentit contrari, un augment de l’ocupació assalariada, alhora que Orpí va experimentar una evolució
diferent, amb un estancament del nombre de firmes ocupadores i
un descens dels treballadors per compte d’altri.
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L’any 2005 el nombre d’aturats dels municipis de la resta de l’Anoia
va ser de 1.532 persones, la qual cosa representava el 31,1% de
tota la comarca. La taxa de desocupats es situà en 9,2%, lleugerament per sota de la mitjana de l’Anoia, d’un 9,8%. Gairebé una tercera part de tots els aturats de la subcomarca es concentrava al
municipi de Piera, mentre que Masquefa, Capellades i la Torre de
Claramunt, abraçaven, respectivament un 19,1%, un 12,2% i un
11,2% del total. La localitat que va palesar una proporció de desocupats més alta fou, a l’igual que altres anys, Cabrera d’Igualada,
amb una taxa d’un 21,0%. La van seguir la Torre de Claramunt
(13,0%), Vallbona d’Anoia (11,8%) i els Hostalets de Pierola
(11,2%). En l’altre extrem, els percentatges de desocupats més
baixos van correspondre a Santa Maria de Miralles i Bellprat (3,8%
i 4,9%, respectivament).
En els primers mesos del 2006 la resta de l’Anoia va moderar els
registres positius que van caracteritzar la seva evolució durant el
2005. El nombre d’empreses amb treballadors va créixer en el
període gener-març un 1,2% i el global d’assalariats un 4,2%, en
ambdós casos, sobretot el primer, per sota de les pujades de l’any
anterior. Els municipis amb un comportament més favorable a principi del 2006 van ser Cabrera d’Igualada, Orpí i Santa Maria de
Miralles. Tots tres van millorar els registres assolits l’any passat. A
aquests els va seguir el Bruc i Piera, que experimentaren uns resultats menys elevats que el 2005. Per altra part, s’ha d’esmentar el
descens del teixit empresarial patit a Castellolí, a Vallbona d’Anoia
i a Masquefa, així com la reducció del total d’assalariats produïda
a Sant Martí de Tous. Altres municipis com Capellades, Carme i la
Llacuna es van caracteritzar en els primers mesos del 2006 per un
quasi estancament en la seva activitat econòmica, alhora que als
Hostalets de Pierola el nombre d’empreses amb treballadors no va
variar, però el global d’assalariats experimentà un important
ascens.
Entre els mesos de gener i maig del 2006 el total de desocupats de
la resta de l’Anoia va experimentar una baixa en comparació amb
el 2005. La taxa d’atur disminuí del 9,2% de l’exercici anterior al
8,7% del mes de maig. El municipi amb un percentatge de desocupació més elevat va ser, com l’any passat, Cabrera d’Igualada,
amb un 18,2%. A aquest li seguiren la Torre de Claramunt i
Vallbona d’Anoia, amb un 12,4% i un 12,0%, respectivament. Altres
localitats a destacar eren els Hostalets de Pierola, Piera i
Masquefa, amb taxes que es situaren entre el 10,0% i l’11,0%. El
nivell d’atur més baix correspongué el mes de maig del 2006 a
Orpí, amb un 3,0%, seguit de Bellprat, amb un 4,1%. En comparació amb l’any 2005, cal destacar la pujada de la taxa d’atur registrada a Santa Maria de Miralles, mentre que, en sentit contrari,
sobresurt el descens experimentat pels municipis de Orpí, Cabrera
d’Igualada i Sant Martí de Tous.
88
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25.712
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3.347
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26.014
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3.420

6.204
26.449

953
3.521
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27.642
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3.540

6.664
27.751
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8,7
9,8
9,2
10,3
8,1
8,6
8,5
8,6

TOTAL RESTA ANOIA
TOTAL ANOIA

1.088
3.723

6.459
28.770

1.101
3.777

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria
Elaboració: Diputació de Barcelona i pròpia
* En el mes de maig de 2005 es va canviar el sistema estadístic de comptabilització de l’atur registrat. Es van començar a incloure les persones estrangeres i les que havien treballat a temps parcial i
cobraven prestacions, col·lectius que fins l’abril del 2005 no es comptaven.
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4,1
8,2
18,2
7,0
8,1
6,4
5,5
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3,0
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10,9
8,5
5,8
12,4
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2005
4,9
9,3
21
7,6
7,7
5,1
5,2
10,6
6,1
10,4
11,1
10,6
3,8
13
11,8
2004
6,1
5,7
15,9
6,6
4,6
6,5
4,5
9,8
1,5
8,1
7,9
6,7
3,8
9,1
10,0
2003
4,1
6,9
12,5
6,8
4,2
6,9
2,7
10,4
10,6
9
7,3
7,5
7,7
9,3
10,4

Bellprat
Cabrera d’Igualada
Capellades
Carme
Castellolí
El Bruc
Els Hostalets de Pierola
La Llacuna
La Torre de Claramunt
Masquefa
Orpí
Piera
Sant Martí de Tous
Santa Maria de Miralles
Vallbona d’Anoia
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria
Elaboració: Diputació de Barcelona i pròpia
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TOTAL RESTA ANOIA
TOTAL ANOIA
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Bellprat
Cabrera d’Igualada
Capellades
Carme
Castellolí
El Bruc
Els Hostalets de Pierola
La Llacuna
La Torre de Claramunt
Masquefa
Orpí
Piera
Sant Martí de Tous
Santa Maria de Miralles
Vallbona d’Anoia

2000
2001
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
1 tr i. 2 0 0 6
Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats
3
1
1
1
1
0
1
2
1
4
0
1
38
28
30
13
16
58
9
9
13
13
58
10
21
27
1.418
1.513
1.509
155
148
1.517
155
144
141
139
1.428
136
1.555
1.582
137
135
129
20
22
137
20
19
18
21
120
18
132
133
77
65
71
28
22
73
31
21
26
29
90
22
102
105
332
312
347
51
49
333
48
54
51
45
342
45
380
385
174
178
191
60
39
264
60
40
31
47
282
38
395
393
117
110
109
35
31
118
35
34
32
30
124
35
136
138
526
541
604
64
62
619
61
61
59
63
683
62
582
578
901
888
861
187
150
969
193
135
126
172
1.102
139
1.186
1.241
130
149
185
15
14
203
14
14
17
14
199
14
182
211
1.445
1.632
1.742
390
331
1.779
379
305
256
345
1.779
269
1.304
2.006
89
89
103
29
31
109
28
32
31
29
102
29
84
79
58
80
100
7
8
115
6
7
5
5
100
7
116
123
227
244
222
46
29
213
49
30
30
39
251
38
284
287

TAULA 5.3.1. Evolució de les empreses (comptes de cotització patronal) i dels assalariats als
municipis de la resta de l’Anoia (2000-Primer trimestre 2006)
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6.1.- Previsions
pel conjunt
del 2006 a les
principals activitat
de l’Anoia

L’any 2006 es pot preveure que l’economia de l’Anoia experimenti
un creixement superior al de l’exercici anterior, amb una pujada del
PIB comarcal que podria situar-se lleugerament per sobre del
3,0%. Aquest increment s’explica per una millora en el comportament del sector primari i de la indústria, que assoliran resultats més
favorables que els aconseguits el 2005, així com pel manteniment
en el dinamisme de la construcció i, també, del sector de serveis.
Durant el 2006 cal esperar un bon comportament del mercat de treball, que es materialitzarà en un creixement del nombre de llocs de
treball assalariats i autònoms a taxes superiors a les de l’exercici
passat, gràcies a la millora de l’activitat econòmica. Per la seva
banda, l’atur experimentarà una inflexió a la baixa, i es moderarà el
ritme de destrucció de llocs de feina que va patir la indústria en els
darrers exercicis. Això, lògicament, repercutirà en la taxa de desocupació de la comarca que es situarà en nivells interiors als del
2005.
L’any 2006 el sector primari de l’Anoia experimentarà una recuperació significativa de l’activitat, després del descens de l’exercici
anterior. Cal assenyalar que la producció registrarà un increment
que superarà la mitjana de Catalunya, on es preveu un creixement
de gairebé un 2% per al global de l’any. Això s’explica perquè
algunes especialitats agràries que s’espera que evolucionin més
positivament tenen un destacat protagonisme a la comarca, com
per exemple els cereals. Dins de l’agricultura s’espera que la producció final registri al Principat un augment d’un 1,4%. A diferència
de l’exercici passat, quan va caure notablement, s’anticipa una
forta pujada de la producció de cereals, que podria superar el 35%.
Tot i així, la producció de la campanya serà un 70-75% inferior a la
d’una campanya normal. Pel costat negatiu, es pot apuntar el
descens patit pel segment de la fruita, amb escassa presència a
l’Anoia. Per la seva banda, a la subbranca de la ramaderia s’espera
que la producció per al conjunt de Catalunya experimenti l’any
2006 un increment de prop d’un 2%, assolit gràcies a l’evolució
positiva del porcí, que registrarà una pujada d’un 5%, i a la seva
importància dins del global de l’activitat, atès que la resta de la
ramaderia patirà contraccions. Finalment, s’ha d’apuntar que les
explotacions agràries i ramaderes es veuran significativament afectades per la pujada en els costos del petroli i dels seus derivats
(adobs ...).
En el cas de la indústria, les perspectives per al subsector tèxtil i
de la confecció apunten que el 2006 serà un exercici desfavorable, si bé els resultats negatius seran més suaus que els dels dar-
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rers anys. La producció i l’ocupació seguiran disminuint, però a
unes taxes que poden resultar quelcom inferiors a les del 2005.
L’impacte de l’entrada de les importacions, sobretot asiàtiques,
continuarà sent significatiu, encara que les exportacions registraran una recuperació en relació a anys passats, gràcies al millor
comportament dels mercats comunitaris. Val a dir, també, que les
empreses del sector seguiran dedicant importants esforços a concentrar-se en especialitats de més valor afegit, desenvolupant
estratègies molt variades.
Pel que fa el subsector del metall en sentit ampli, les previsions
per a l’exercici 2006 apunten un creixement de l’activitat productiva
d’un 1-2%, però un comportament de l’ocupació poc dinàmic, que
podria comportar fins i tot un descens del nombre de llocs de feina
en relació a l’any anterior. Cal ressenyar que l’evolució dels diversos segments d’activitat serà diferenciada, amb un major
dinamisme de la metal·lúrgia i productes metàl·lics i un pitjor comportament de la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics.
D’altra banda, s’ha d’esmentar que els increments dels preus de
venda de la branca no aconseguiran compensar les pujades dels
costos productius, per la qual cosa els marges empresarials es
veuran afectats negativament.
L’any 2006 la indústria del paper experimentarà un estancament
de la seva activitat, mantenint els registres en vendes i en producció assolits l’exercici anterior. Els costos, sobretot els energètics,
seguiran creixent a uns ritmes superiors als dels preus de venda,
la qual cosa afectarà la rendibilitat de les empreses. Això farà que
les firmes continuïn dedicant importants inversions a reduir costos
i incrementar la productivitat, d’una banda, i a millorar el seu posicionament en els mercats, via les innovacions i el desenvolupament de nous productes, de l’altra.
A la indústria ceràmica s’espera que l’any 2006 s’assoleixin uns
resultats tan positius com els de l’exercici anterior, gràcies, novament, a l’expansió que registrarà la construcció en els seus capítols més directament vinculats a l’edificació residencial. En el cas
dels productes de terra cuita l’activitat es veurà afavorida per la
bona marxa del mercat d’habitatges i del mercat de la rehabilitació,
mentre que en el segment dels paviments, a més d’aquests, s’ha
d’esmentar la recuperació de les exportacions, gràcies a la reactivació dels països comunitaris. En sentit negatiu, cal ressenyar els
efectes derivats de la pujada dels costos energètics, especialment
del gas natural, sobre els preus de venda de les empreses i, en
definitiva, sobre els seus rendiments. No obstant això, es pot
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esperar una relativa moderació d’aquests costos com a conseqüència de la davallada dels preus del petroli en els mercats internacionals durant la segona meitat del 2006.
En el sector de la construcció les previsions per al 2006 apunten
una continuació en el ritme expansiu dels darrers anys, cosa que
es palesa en els indicadors registrats en els primers mesos de l’exercici. Per al conjunt de Catalunya cal esperar un creixement de la
producció real similar o, fins i tot, superior al 5,0% del 2005, gràcies
al bon comportament de l’edificació residencial de nova construcció i de l’obra pública. Pel que fa específicament a l’Anoia, les
dades d’activitat i els indicadors avançats relatius a la construcció
d’habitatges permeten afirmar que s’assoliran registres força positius i similars als del 2005.
Per últim, s’espera que el sector de serveis continuï durant l’any
2006 amb el procés d’expansió que l’ha caracteritzat des de fa un
temps. Es preveu que l’activitat i l’ocupació, tant assalariada com
autònoma, registrin importants creixements, que es situaran en nivells
força similars als de l’exercici anterior. El subsector més dinàmic
continuarà sent el de les activitats immobiliàries i lloguers i serveis
empresarials, seguit de les activitats sanitàries i veterinàries i
serveis socials, així com del transport, magatzem i comunicacions.
D’altra banda, s’ha d’esmentar que les branques més tradicionals,
com el comerç, sobretot comerç al detall, i l’hostaleria –inclòs
restauració- experimentaran en el conjunt del 2006 creixements
menors a la mitjana general del sector, palesant-se, com en altres
anys, registres fluixos i, fins i tot, estancaments, alhora que un
excés d’oferta d’establiments.
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