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Pr
es

en
ta

ci
ó L’Informe Econòmic Anual recull 

l’evolució dels principals indicadors 
de l’economia de la nostra comar-
ca, l’Anoia, i ens permet conèixer 
en detall l’evolució d’alguns sectors 
d’especial rellevància. Parlem, doncs, 
d’una fidel radiografia de l’estat del 
nostre territori, una eina de gran uti-
litat a l’hora de dibuixar el futur per 
als propers mesos i anys.

A ningú se li escapa que l’actual és un moment difícil. Ho és per les 
famílies, ho és per les empreses i ho és per al sector públic. La gravetat 
d’aquesta crisi, però, no ens ha de fer caure víctimes del desencís. 
Hi ha alguns símptomes, tímids però positius, que ens indiquen quin 
camí cal seguir per a trobar la nostra pròpia sortida de la crisi.

La reactivació d’alguns sectors importants a casa nostra, com el de 
la construcció de nous habitatges, que ha doblat el nombre de pro-
jectes iniciats en només un any, ens permet tenir una prudent dosi 
de confiança. 

D’altra banda, mentre alguns sectors productius perden força a la 
comarca, cal destacar l’estabilitat del sector terciari, que ha contribuït 
a regular l’increment de la variació interanual de l’atur, frenant lleu-
gerament el seu ascens. Així, l’indicador de l’evolució de l’ocupació 
confirma que s’ha aconseguit frenar la gran destrucció de llocs de 
treball que va marcar els anys 2008 i 2009. El nombre de contractes 
laborals s’incrementa en un 8%, capgirant afortunadament la situa-
ció de l’any 2007, quan aquest índex va arribar a caure en un 15%. 
Aquest percentatge de millora és gairebé el doble que el del conjunt 
de Catalunya, de manera que l’Anoia millora la seva situació en aquest 
àmbit respecte altres comarques del país.

Les activitats terciàries, precisament, guanyen força gràcies a un com-
portament força expansiu dels serveis privats. Destaquen el comerç, 
l’hoteleria i la intermediació financera, amb avenços considerables, els 
quals compensen la davallada dels serveis immobiliaris i empresarials. 
Pel que fa als serveis col•lectius, presenten un avenç conjunt de més 
del 6%, molt proper al del conjunt de Catalunya.

En conclusió, doncs, i malgrat que el present és difícil i el futur sembla 
arriscat d’aventurar, tenim símptomes que, actuant amb decisió i amb 
responsabilitat i apostant per aquells sectors amb més potencial, la 
nostra comarca podria atrevir-se a encetar la seva reacció.

Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada
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Evolució de l’economia mundial, espanyola i catalana a l’any 2011
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Capítol 1
Evolució de l’economia mundial, espanyola i catalana a l’any 2011

Aquest any 2011 l’economia mundial mostra diversos indicis 
d’estar patint una aturada de certa rellevància, després de 
registrar una certa millora des del segon trimestre del 2009 i, 
especialment, a principis de l’any 2010. El Fons Monetari In-
ternacional ha rebaixat la seva previsió respecte l’evolució del 
PIB 2011, deixant-la en el 4,3% a finals de juny. Els principals 
factors d’aquest canvi de tendència són diversos: l’activitat als 
Estats Units s’ha debilitat mes enllà de les previsions fetes, les 
incògnites en relació als aspectes fiscals de la zona euro, les 
problemàtiques que pateixen algunes de les entitats finance-
res de la zona euro i les tensions sobre el deute públic, així 
com els desequilibris del sector financer d’algunes economies 
occidentals i els indicis de tensions inflacionàries en algunes 
de les economies emergents. 

Els preus de les matèries primeres han continuat la seva    
carrera a l’alça, així com també han augmentat els preus dels 
aliments, de les matèries industrials i de l’energia. Es detec-
ten factors que indiquen que aquesta situació és temporal, 
degut en part a la crisi de Líbia i del Japó, i també pel que fa a 
l’energia, les sequeres i inundacions en els països productors, 
que han comportat l’alça de preus dels aliments. 

Tot i aquesta tendència negativa general de l’economia mun-
dial, l’evolució ha estat diferent segons els països o regions. En 
moltes economies emergents el creixement ha continuat essent 
important. Per exemple, la Xina ha crescut en els tres primers 
mesos de l’any a una taxa del 10% i també ha estat destacat 
el reforçament de l’activitat a països d’Europa, principalment 
a Alemanya, Àustria, Holanda i els països nòrdics.

Les previsions de creixement per a les economies avançades 
es redueixen en dues dècimes de punt pel 2011 (respecte a 
la publicada a l’abril) i es situen en el 2,2%1, mentre que es 
manté la previsió de creixement pel 2012 en el 2,6%. El creixe-
ment del PIB dels Estats Units pel primer trimestre del 2011, 
del 2,3% en termes interanuals, ha estat menor del previst. 
L’alentiment ha estat causat per la reducció de la despesa 
pública i per l’evolució dels preus de les matèries primeres. Al 
Japó es preveu una evolució negativa del PIB fins a mitjans del 
2011; l’FMI pràcticament no ha variat les seves previsions de 
creixement de l’economia nipona de l’1,4% per al conjunt de 
l’any, però es preveuen perspectives més positives pel 2012, 
del 2,1% aproximadament.

1 Informe FMI Juny 2011
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La situació de les economies emergents i en desenvolupa-
ment és diferent. Aquí les previsions són a l’alça2 i, aquestes 
economies situaran el seu creixement en el 6,6% pel 2011. En 
aquest grup de països els increments del PIB més importants es 
registren a la Xina, amb una previsió de creixement del 9,6%, 
i a l’Índia, amb el 8,4% pel 2011. L’evolució d’aquestes eco-
nomies és resultat del bon comportament de les exportacions 
i de la producció industrial. Al Brasil, el creixement econòmic 
ve derivat de la demanda interna; la seva expansió econòmica 
segueix creixent a un ritme sostingut gràcies al crèdit i el bon 
comportament del mercat laboral. Amb tot, les previsions de 
variació del PIB pel 2011 s’han rebaixat en quatre dècimes i es 
situen en el 4,1% i, pel 2012 en cinc dècimes per sota, fins el 
3,6%. Les previsions de creixement a Mèxic segueixen a l’alça; 
així la revisió de juny preveu un augment d’una dècima respecte 
a la de l’abril, situant-se la taxa interanual en el 4,7%. 

Una de les grans incògnites d’aquest any 2011 és la situació 
de la zona euro. Es detecta una certa recuperació econòmica3 

i s’incrementa en 0,4% la variació interanual pel 2011 del PIB 
(de l’1,6% a l’abril al 2,0%), però les perspectives del 2012 es 
redueixen en una dècima de punt i es situen en un creixement 
del 1,7%. La millora s’explica, principalment, pel bon compor-
tament de les economies alemanya i francesa, que mostren 
un augment en la projecció de creixement del seu PIB de 7 i 5 
dècimes respectivament. A Europa els indicadors de conjuntura 
mostren una tímida desacceleració en el ritme de creixement 
per al conjunt de la zona en els propers mesos. El context actual 
de l’economia de l’eurozona es caracteritza per la consolidació 
del consum, el bon comportament de les exportacions netes 
i de la producció industrial i una certa millora en la inversió, 
però la lenta tendència amb la que es redueix la desocupació 
posa límits a la confiança dels consumidors i a la demanda 
interna. Malgrat que la tendència és cap a la consolidació de 
la recuperació econòmica del conjunt de l’eurozona, es man-
tenen disparitats importants entre diversos països. El risc més 
important a Europa es detecta a Grècia, però també existeix 
preocupació per la capacitat de creixement i recuperació de 
les economies italiana i espanyola, ja que la incertesa sobre 
la situació grega pot fer encarir el cost financer, via majors 
diferencials del deute públic d’aquests dos països.

2 Informe FMI Juny 2011
3 Informe FMI Juny 2011
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Evolució de l’economia mundial, espanyola i catalana a l’any 2011

4 Informe FMI Juny 2011 

Les previsions per a l’economia espanyola corresponents 
al segon trimestre són d’expansió dèbil i sembla ser que el 
creixement durant el segon trimestre de 2011 es mantindrà 
força estancat, en bona part degut a què s’espera que la con-
tribució de la demanda interna sigui molt feble o negativa. Les 
principals institucions econòmiques mundials i, en concret, el 
FMI4 manté el creixement del PIB espanyol pel 2011 en un 
escàs 0,8% i pel 2012 del 1,6%, encara que aquesta dada es 
troba en permanent revisió. 

A Catalunya, es confirma la feblesa de la recuperació. Les 
estimacions que elabora la Direcció General d’Afers Econò-
mics auguren un creixement interanual del 0,7% i, respecte 
el trimestre anterior del 2011, del 0,2%. La demanda interna 
continua sent el principal repte de l’economia catalana, que es 
sosté en l’exportació i el turisme (en aquest últim cas amb una 
temporada turística molt positiva que ha ajudat a reforçar la 
competitivitat del sector i a alleugerir la situació global). Malgrat 
tot, això no és suficient per impulsar la creació d’ocupació i 
reduir l’atur, fet que repercuteix greument en el consum dels 

Gràfic 1.1.- Evolució del PIB espanyol des de l’any 2009, per trimestres

Font: INE 2011
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ciutadans i resta confiança en una ràpida recuperació. La 
situació financera, estat de les entitats financeres, amb una 
rellevant intervenció del FROB sobre algunes caixes, i la manca 
de crèdit incrementen la incertesa, cosa que també afecta a 
la confiança.

A l’any 2010 la recuperació econòmica es va fonamentar 
principalment en el sector industrial. En canvi, en aquest pri-
mer semestre del 2011 ha perdut força (tot i que manté una 
tendència positiva). És important destacar que l’indicador de 
clima empresarial de la Cambra de Comerç avança una millora 
de l’activitat per al tercer trimestre. En relació a la construcció, 
aquesta continua immersa en un procés de canvi de model de 
negoci, i durant el segon trimestre mostra un empitjorament de 
la situació, amb una caiguda de l’activitat del 4,6% (dues dèci-
mes superior a la del primer trimestre). En relació als serveis, 
el creixement s’estabilitza en l’1,8%. Les activitats lligades a 
la indústria i al turisme experimenten un avenç important, com 
serveis empresarials, transport, hosteleria... De fet, el turisme 
és el sector que experimenta un creixement més important 
arran de la major demanda estrangera i de l’increment de la 
despesa però cau la demanda interna, tant del turisme interior 
com del procedent de la resta d’Espanya. 

Font: Idescat 2011

Gràfic 1.2.- Evolució del PIB de Catalunya i Espanya, 2009 -2011, en percentatge
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Taula 1.1.- Atur estimat a Catalunya des de l’any 2008. Població desocupada i taxa 
d’atur. Catalunya. 2010 

Catalunya – Atur per grups d’edat  Taxa d’atur (%) Variació (%)

 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Població desocupada. Total 9 16,2 17,8 40,6 78,9 9,4

De 16 a 64 anys 9 16,4 17,9 40,6 79 9,4

De 16 a 24 anys 20,4 37,1 39,5 48,8 69,2 1,2

De 25 a 54 anys 8,2 14,7 16,2 42,6 79,8 10,2

De 55 anys i més 4,9 9,9 12,2 5,3 101,7 25,7 

Font: Idescat, a partir de dades de l’enquesta de població activa de l’INE.2011

Després que s’estabilitzés durant el primer trimestre, l’ocupació 
torna a retrocedir, en aquesta ocasió un 0,2% interanual. Les 
dades d’atur i d’afiliació també mostren el signe negatiu que 
reprèn el mercat laboral durant aquest trimestre. Aquesta si-
tuació s’explica, en part, per la intensificació en la destrucció 
d’ocupació que s’observa en la construcció i també al sector 
financer i en la sanitat catalana, segons dades publicades pel 
Ministeri de Treball el mes de setembre del 2011. 
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2.1. Territori

Capítol 2
Comarca de l’ Anoia, principals dades econòmiques i socials

La comarca de l’Anoia està constituïda per 33 municipis, de 
variada tipologia, tot concentrant-se el 65,5% de la seva po-
blació en quatre termes municipals, i més de la meitat (53,6%) 
a l’àrea coneguda com la Conca d’ Òdena, conformada per 
Igualada, la capital, i els municipis veïns de Santa Margarida 
de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena.

És una comarca situada a mig camí entre la Catalunya 
central i l’àrea metropolitana de Barcelona que registra, 
segons les dades de la revisió del Padró municipal de 
2010, una població de 118.0575 habitants, la qual re-
presenta un 1,57% de tota la població de la província de 
Barcelona. Té una superfície de 866,28 km2 i presenta 
una densitat de població de 136,5 hab./km26 

La comarca compta amb una realitat territorial ben 
diferenciada en tres àrees socioeconòmiques i de 
desenvolupament no homogeni:

Alta Anoia
Conca d’Òdena
Anoia Sud

L’Alta Anoia està configurada pels municipis de Calaf, Cas-
tellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Sant Pere 
Sallavinera, Sant Martí de Sesgueioles, els Prats de Rei, Ve-
ciana, Copons, Rubió, Argençola i Montmaneu. A part de Ca-
laf, la resta són municipis petits de menys de 1.000 habitants, 
de caràcter rural i amb una important activitat agropecuària. Hi 
ha una concentració d’indústria a Calaf, Calonge de Segarra 
i Sant Pere Sallavinera, reforçada des de la inauguració del 
tram de l’Eix Transversal Manresa - Cervera.

La Conca d’Òdena està integrada pels municipis d’Igualada 
(capital de la zona), Santa Margarida de Montbui, El Bruc, 
Castellolí, Jorba, Òdena, La Pobla de Claramunt, Sant Martí 
de Tous i Vilanova del Camí. És la zona situada en el pla 
central de la comarca, de caràcter principalment urbà i indus-
trial, amb presència de l’autovia N-II com a principal motor 
de desenvolupament. La concentració industrial i d’activitat 
terciària la trobem principalment a Igualada, tot i que també 
hi ha una important activitat industrial als polígons d’Òdena, 
Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt.
5 Idescat -2010
6 Idescat 
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Taula 2.1.- Detall d’habitants per municipis a la comarca de l’Anoia (2010)

Municipi Població Pes en el total comarcal
Igualada 39.149   33,2%

Piera 14.576   12,3%
Vilanova del Camí 12.644   10,7%

Santa Margarida de Montbui 9.811   8,3%
Masquefa 8.295   7,0%

Capellades 5.498   4,7%
Torre de Claramunt, la 3.757   3,2%

Calaf 3.611   3,1%
Òdena 3.442   2,9%

Hostalets de Pierola, els 2.743   2,3%
Pobla de Claramunt, la 2.295   1,9%

Bruc, el 1.956   1,7%
Vallbona d’Anoia 1.423   1,2%
Cabrera d’Anoia 1.343   1,1%

Sant Martí de Tous 1.164   1,0%
Llacuna, la 937   0,8%

Carme 828   0,7%
Jorba 823   0,7%

Prats de Rei, els 549   0,5%
Castellolí 519   0,4%

Sant Martí Sesgueioles 381   0,3%
Copons 320   0,3%

Argençola 245   0,2%
Rubió  218   0,2%
Pujalt 205   0,2%

Castellfollit de Riubregós 197   0,2%
Calonge de Segarra 194   0,2%

Montmaneu 184   0,2%
Orpí 179   0,2%

Veciana 173   0,1%
Sant Pere Sallavinera 168   0,1%

Santa Maria de Miralles 133   0,1%
Bellprat 97   0,1%

Comarca de l’Anoia 118.057  100% 
Font: Idescat
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2.2. Demografia

Capítol 2
Comarca de l’ Anoia, principals dades econòmiques i socials

L’Anoia Sud és la zona de la comarca més vinculada al Baix 
Llobregat i a l’àrea metropolitana, formada per Masquefa, 
Capellades Piera, els Hostalets de Pierola, Bellprat, Cabrera 
d’Igualada, Carme, la Llacuna, Orpí, Santa Maria de Miralles, 
la Torre de Claramunt i Vallbona d’Anoia. De caràcter industrial, 
l’activitat econòmica es concentra a Piera, que exerceix de 
capital amb 10.869 habitants.

La comarca es pot dividir, segons la seva dinàmica geogràfi-
ca, en unes àrees clarament diferenciades. Els municipis que 
més han crescut (per sobre de la mitjana comarcal, que ha 
estat del 1,1% anual acumulatiu) estan ubicats al sud-est de 
la comarca, tocant al Baix Llobregat i l’Alt Penedès: Cabrera, 
Masquefa, Piera, La Torre de Claramunt, el Bruc i els Hostalets 
de Pierola. 

A aquest grup de municipis, amb un creixement demogràfic més 
significatiu, s’hi ha d’afegir un segon grup, al voltant d’Igualada, 
format per Jorba i Vilanova del Camí, amb increments anuals 
acumulatius per sobre de la mitjana comarcal, que s’han be-
neficiat de la saturació de població a la capital comarcal. Final-
ment, amb augments també positius, però inferiors a la mitjana 
comarcal, hi trobem la Llacuna, Santa Margarida de Montbui, 
Pujalt, la Pobla de Claramunt, Igualada, Vallbona d’Anoia, 
Òdena, Capellades, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de 
Tous i Carme. Els 14 municipis restants han perdut població 
en aquests darrers 22 anys. Aquesta evolució de la població 
posa de manifest que el comportament de les tres grans àrees 
en què es poden agrupar els municipis de la comarca ha estat 
molt diferent en el període 1981-2003. 

Així, la població de l’Anoia Sud, que l’any 2003 representava 
el 30,8% de la població comarcal, ha crescut el 2,7% anual 
acumulatiu en aquests anys. La Conca d’ Òdena, amb el 63,4% 
dels habitants de l’Anoia l’any 2003, ha incrementat la població 
el 0,6% anual acumulatiu, mentre que l’Alta Anoia, amb el 5,8% 
de la comarca l’any 2003, ha experimentat un descens del 
nombre d’habitants del 4,4% acumulatiu. Així doncs, segons 
recomptes de població del 2010, la Conca d’Òdena representa 
el 61% de la població de l’Anoia, a l’Anoia Sud hi viuen el 34% 
dels habitants de la comarca i a l’Alta Anoia hi viu el 5% de la 
població comarcal. 
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Durant les últimes dècades s’ha desenvolupat a la zona un 
important nombre d’urbanitzacions de segona residència, que 
s’estan convertint en primeres residències (a part de la cons-
trucció d’habitatges), fet que ha provocat en els darrers anys 
un creixement demogràfic important.

A continuació es mostra l’evolució de la població de l’Anoia 
des de l’any 1998. 

La situació demogràfica es va estabilitzar a principis del 2000, 
i a partir d’aleshores s’inicia una etapa de recuperació, que 
eixampla considerablement la base de la piràmide poblacional 
i porta a la comarca a créixer mes de 28.000 habitants en 12 
anys.

Si ens fixem en el detall de l’evolució de la població des de l’any 
1998 per raó de gènere, obtenim que actualment les dones són 
el 49% de la població i els homes representen el 51%.

Gràfic 2.1.- Població de l’Anoia 1998-2010 
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Font: Elaboració pròpia i Idescat
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Gràfic 2.2.- Població de l’Anoia per sexe i edat (grups quinquennals) - 2010

Font: Idescat. padró continu any 2010
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Taula 2.2. Població de l’Anoia per raó de gènere (1998-2005)

Població per gènere a l’Anoia

Any Homes Dones Total

2010 59.646 58.411 118.057

2009 59.309 57.805 117.114

2008 58.270 56.540 114.810

2007 56.503 55.152 111.655

2006 55.192 54.006 109.198

2005 53.245 52.131 105.376

2004 51.281 50.467 101.748

2003 49.598 48.983 98.581

2002 47.585 47.518 95.103

2001 46.084 46.179 92.263

2000 44.776 45.100 89.876

1999 44.042 44.595 88.637

1998 43.678 44.306 87.984
Font: Elaboració Pròpia i Idescat
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Taula 2.3. – Evolució de la població de l’Anoia i Catalunya per trams d’edat (2008-2010)
2008 2009 2010

ANOIA CATALUNYA ANOIA CATALUNYA ANOIA CATALUNYA
De 0 a 4 6,5% 5,5% 6,7% 5,6% 6,6% 5,7%
De 5 a 9 5,3% 4,8% 5,6% 4,9% 5,8% 5,1%
De 10 a 14 4,7% 4,4% 4,8% 4,4% 4,8% 4,5%
De 15 a 19 4,9% 4,6% 4,8% 4,6% 4,8% 4,6%
De 20 a 24 5,6% 5,8% 5,4% 5,6% 5,2% 5,4%
De 25 a 29 8,4% 8,2% 7,8% 7,8% 7,2% 7,4%
De 30 a 34 9,7% 9,5% 9,8% 9,5% 9,5% 9,3%
De 35 a 39 8,8% 8,7% 8,9% 8,8% 9,1% 9,0%
De 40 a 44 7,7% 8,0% 7,7% 8,1% 7,9% 8,1%
De 45 a 49 6,8% 7,1% 6,9% 7,1% 7,0% 7,2%
De 50 a 54 6,0% 6,2% 6,0% 6,3% 6,2% 6,4%
De 55 a 59 5,6% 5,7% 5,5% 5,6% 5,5% 5,6%
De 60 a 64 4,8% 5,2% 5,0% 5,3% 5,1% 5,3%
De 65 a 69 3,6% 3,8% 3,7% 4,0% 4,1% 4,4%
de 70 a 74 3,9% 4,1% 3,6% 3,9% 3,4% 3,6%
De 75 a 79 3,3% 3,6% 3,3% 3,6% 3,3% 3,6%
De 80 a 84 2,4% 2,6% 2,4% 2,6% 2,4% 2,7%
De 85 i més 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,3%
Població Total 114.810 7.364.078 117.114 7.475.420 118.057 7.512.381

En l’augment poblacional dels darrers anys, les parelles joves 
amb nens han tingut un pes destacat, cosa que ha ampliat el 
grup de persones de 30 a 35 anys i dels nens de 0 a 5 anys i 
ha determinat els trets de l’evolució vegetativa de la comarca 
que s’ha comentat.

El 2010, un 15% de població resident a la ciutat d’Igualada era 
nascuda a l’estranger7, mentre que el 49% dels habitants eren 
nascuts al mateix municipi. A nivell comarcal, els estrangers 
representaven l’11% de la població resident, sis punts menys 
que al global de Catalunya. L’Anoia es caracteritza perquè tres 
quartes parts de la població és nascuda a la mateixa comarca 
o a comarques veïnes. 

Taula 2.4.- Distribució de la població de l’Anoia i Catalunya segons lloc de naixement 
(2010)

 Mateixa comarca Altra comarca Resta estat Estranger Total
Anoia 45,0% 25,2% 18,8% 11,0%       118.057   

Catalunya 43,7% 19,0% 19,8% 17,5%     7.512.381   

 7 Hermes. Diputació de Barcelona
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2.3. Infraestruc-
tures i mobilitat 

a l’Anoia

La comarca compta amb el pas de dos grans eixos de comu-
nicació per carretera, que són l’Autovia A2, que travessa la 
comarca entrant prop de Montmaneu i sortint per El Bruc, així 
com l’Eix Transversal, que passa per la part de l’Alta Anoia. 
Altres infraestructures viàries són la carretera C-15 que comu-
nica amb Manresa, Vilafranca del Penedès i la Costa Daurada 
(Garraf).

A nivell ferroviari, un tram de la comarca compta amb el pas 
dels Ferrocarrils de la Generalitat, amb una línia (Baix Llobre-
gat- Anoia) que passa per les poblacions de Masquefa, Piera, 
Vallbona, Capellades, la Pobla, Vilanova i Igualada. També 
la línia de rodalies Barcelona-Lleida passa per la comarca, 
en concret per Calaf, on hi té una estació. La connexió amb 
altres nodes intermodals s’ha de fer a través de Martorell o bé 
directament a Barcelona.

Una de les inversions ferroviàries projectades mes importants 
es l’Eix Transversal Ferroviari, que arribaria pel nord a Igualada, 
i que comptaria un bypass per a mercaderies que envolta Igua-
lada pel nord. Passat Igualada es projecta un apartador de trens 
connectat amb una futura zona logística entorn d’Òdena.

Tot i això, la comarca encara es troba lluny de tenir una bona 
i ràpida connexió amb Barcelona amb transport públic, així 
com d’altres infraestructures mostren signes d’estancament. Si 
finalment es concreta la possibilitat de dur a terme una estació 
intermodal de RENFE amb capacitat per a combois de merca-
deries, aquest podria ser un factor clau de desenvolupament 
econòmic per a la captació de certes indústries. 

La millora d’aquestes comunicacions ferroviàries és molt pos-
sible que afavoreixi un augment dels desplaçaments i de la 
mobilitat, tant en sentit Barcelona com en sentit contrari.

Malgrat tot, a data d’avui, la situació de les infraestructures 
viàries és un factor que les entitats de la comarca consideren 
que té un fort impacte sobre les capacitats del territori i que, 
per assolir un desenvolupament econòmic real, és necessari 
impulsar-les amb força.
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Una altra infraestructura important projectada és l’aeròdrom 
corporatiu de l’Anoia, que té la capacitat de convertir-se en un 
pol de riquesa important amb la construcció de l’equipament i 
el que això representa, en termes d’impacte sobre el sector de 
la construcció,  així com també en referència a les empreses 
auxiliars que es posicionaran al voltant del mateix. 

El dèficit en infraestructures de comunicacions és un dels prin-
cipals problemes que arrossega la comarca des de fa molts 
anys i que en dificulta el seu desenvolupament econòmic.

Ara bé, també en matèria de desenvolupament econòmic, cal 
destacar els recursos i projectes existents a l’Anoia: 

La comarca de l’Anoia va tenir l’any 2009 el tercer pitjor registre 
de creixement del VAB a Catalunya (-7,3%), només superat 
per la Ribera d’Ebre (-9,2%) i la Conca de Barberà (-8,1%). 
L’Anoia està prop de 6 punts percentuals per sota el creixe-
ment general (0,8%). El principal sector responsable d’aquest 
resultat és la indústria, que va caure del 6,8% i va restar 2,5 
punts percentuals al creixement de la comarca.8

També va tenir una important davallada la construcció, que 
va restar 0,9 punts, amb una reducció del 7,2%, mentre que 

Recursos  
IG-NOVA Empresa 
IG-NOVA Ocupació
Viver d’empreses tecnològiques d’Igualada / IG-NOVA tecnoespai
Observatori socioeconòmic de l’Anoia
Parc motor Castellolí
Parc eòlic de Rubió
Viver d’empreses. Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa
AIICA (Associació d’Investigació de les indústries  del curtit i annexes) - LEITAT
FITEX (Fundació per a la innovació tèxtil)

Projectes

Parc d’Innovació Igualada- Jorba

Centre d’innovació per a la simulació en l’àmbit de la salut

Centre de Serveis dels polígons industrials de la Conca d’ Òdena a Vilanova del Camí
Font: Diagnosi per a l’estratègia catalana per l’ocupació 2012-2020. Servei d’Ocupació de Catalunya, Departament d’empresa i ocupació. 
Generalitat de Catalunya

2.4. Teixit 
productiu

8 Anuari Econòmic Comarcal Caixa Catalunya 2010
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tant les activitats terciàries com el sector primari van mostrar 
avenços del 2,8 i de l’1,8%, ambdós per damunt la mitjana de 
Catalunya. En termes acumulats del període 2000-2008, el 
creixement ha estat del 14,6%, inferior al del conjunt català 
(24,2%).

El creixement del sector primari prové del subsector agrícola i, 
dins d’aquest, de les branques principals de la comarca, el porcí 
i els cereals, que avancen el 12,7% i el 55,3% respectivament 
(amb un pes conjunt del 46%). El sector del vi, que té un pes del 
29,5%, només ha crescut un 1%. Altres produccions agrícoles 
amb pesos menors, com hortalisses i fruita fresca, han davallat 
del 4,8 i el 12,1%, respectivament. Aquestes caigudes s’han 
afegit a la dels tubercles (-6%) i de la banda de la ramaderia, 
el vaquí i la de la fusta (-2,6%). 

Altrament, el registre negatiu del sector industrial prové de 
les seves tres branques principals: la metal·lúrgia i productes 
metàl·lics (que té un decreixement del -23%), el paper (-8,2%) i 
el tèxtil, cuir i calçat (-15,9%), amb un pes conjunt del 62,6%. En 
conseqüència, els afiliats en el sector han disminuït del 7,3%.
El sector de la construcció també mostra una caiguda força 
significativa (-7,2%), influïda per la branca d’edificació residen-
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Gràfic 2.3.- Evolució del PIB de l’Anoia des de l’any 2006

Font: Elaboració pròpia i Anuari Econòmic Comarcal Catalunya Caixa 2010
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cial. Els habitatges iniciats durant l’any han davallat el 85,5%, 
i els que estan en construcció ho han fet del 20,4%, cosa que 
ha repercutit en el nombre d’afiliats a la Seguretat Social, que 
ha reculat el 16,6%.

El nombre d’empreses s’ha vist reduït en un 6% entre els anys 
2007 i 2008, període on la crisi econòmica actual va començar 
a mostrar la seva veritable dimensió. La pèrdua de teixit empre-
sarial continuà entre 2009 i 2010, tot i que en menor mesura. 
Aquests descens es manté al segon trimestre de 2011 de forma 
molt lleu (tan sols 32 empreses menys). 

 

Finalment, l’activitat terciària avança el 2,8%, per sobre el 
conjunt català (2,5%), gràcies a un comportament força ex-
pansiu dels serveis privats. Les finances i els serveis profes-
sionals creixen un 1,9% i un 2,3%, respectivament. El comerç 
i l’hoteleria, tot i ser els sectors amb més pes en l’activitat 
terciària, decreixen al voltant del 3,5% cadascun. Pel que fa 
als serveis col·lectius, presenten un avenç conjunt del 6,3%, 
per sota la mitjana de Catalunya (7,1%). 

Per sectors productius, com dèiem, l’impacte més gran s’ha 
produït a la construcció, com a conseqüència de l’esclat de la 
bombolla immobiliària. També se n’ha vist afectada la indús-
tria, concretament les manufactures més tradicionals. Pel que 
fa als serveis, l’impacte ha estat menor, i els que millor han 

Gràfic 2.4.- Evolució del nombre d’empreses a l’Anoia (2006-segon trimestre 2011)

  Font: Hermes, unitat empreses RGSS. Elaboració Pròpia.
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resistit han estat aquells més relacionats amb les tecnologies 
de la comunicació i la informació. Si es comparen els sectors 
productius per comarques, segons l’informe de la Cambra i la 
Diputació de l’any 2009, s’observa que a l’Anoia s’ha ressentit 
especialment el sector del tèxtil i la confecció, la metal·lúrgia i 
la fabricació de productes metàl·lics. També podem apreciar, 
a la següent taula, l’evolució dels sector productius de l’any 
2001 a l’any 2006 i veurem com el sector de la construcció, avui 
en dia un dels mes afectats per la crisi econòmica, va créixer 
un 83% i la indústria va perdre mes d’un 8% a l’estructura 
productiva comarcal.

Gràfic 2.5.- Pes de cada sector en el PIB de l’Anoia (2009)

Font: Elaboració Pròpia. Anuari Econòmic Comarcal Catalunya Caixa 2010
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Taula 2.5.- Detall del teixit productiu de l’Anoia per sectors (2001-2006)

% Distribució del teixit productiu per sectors 2001-2006 Anoia.

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
2006 1,5 31,6 16 50,9 100
2001 2 40 9,8 48,3 100
Font: Elaboració pròpia. Idescat
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A l’anàlisi de la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) en-
tre els anys 2000 i 2004, es pot observar que ha crescut de 
10.800.-€ a 13.200.-€ per habitant, un 22% d’increment per a 
l’any 2004, però continuava per sota del 95 en relació al índex 
100 de Catalunya9, conjuntament amb les comarques del Ba-
ges, l’Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat.
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Taula 2.6.- Renda familiar disponible bruta de l’Anoia

Renda familiar disponible bruta (RFDB). Base 2000. Índex 

(Anoia) RFDB RFDB per habitant

Any milers d’euros milers d’euros índex Catalunya=100

2004 1.371.159 € 13,2 94,2

2003 1.212.009 € 12,1 90,8

2002 1.109.413 € 11,5 88,5

2001 1.054.297 € 11,3 92,1

2000 981.197 € 10,8 91,3

Font: Elaboració pròpia. Idescat

Taula 2.7.- Detall de l’ocupació per sectors empresarials de la comarca.
2008 2009 2010 Variació 09-10

Assalariats agricultura 58 54   109 101,9%

Assalariats indústria 10.601 9.067 8.895 -1,9%

Assalariats construcció 2.839 2.397 2.182 -9,0%

Assalariats serveis 13.745 13.387 13.733 2,6%

TOTAL ASSALARIATS 27.243   24.905 24.919 0,1%

Autònoms agricultura 490 474 462 -2,5%

Autònoms indústria 1.268 1.167 1.109 -5,0%

Autònoms construcció 1.858 1.540 1.405 -8,8%

Autònoms serveis 5.255 5.104 5.102 0,0%

TOTAL AUTÒNOMS 8.871 8.285 8.078 -2,5%

Font: Idescat amb dades de l’Observatori del Treball. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia

9 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007
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En relació als sectors tradicionals que han estat, i avui en dia 
encara ho són, el motor econòmic de la comarca, és necessari 
analitzar la seva importància a l’Anoia, ja que alguns d’ells, 
com el sector comercial, el tèxtil o el metal·lúrgic, es consideren 
estratègics pel desenvolupament econòmic de la comarca i 
han sigut capaços de generar, en els darrers anys, importants 
iniciatives relacionades amb la innovació i la gestió sostenible 
de la seva activitat. En els capítols posteriors realitzem aquest 
anàlisi des d’una perspectiva de l’ocupació i desocupació que 
han generat en l’últim any, la seva aportació al PIB comarcal 
i la seva distribució en les tres àrees de desenvolupament 
socioeconòmic que s’han definit prèviament.

L’evolució d’empreses a l’Anoia ha estat a la baixa, amb una 
variació interanual de menys 50 empreses, 43 empreses 
menys del sector de la construcció i 18 empreses menys en 
el sector industrial, segons les dades del programa de base 
de dades d’informació municipal i comarcal de la Diputació 
de Barcelona. Es registren 5 empreses noves dedicades a 
l’agricultura i 6 al sector serveis. 

Taula 2.8.- Distribució de les empreses per sector a l’Anoia, variació interanual.

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Anoia 
2009 29 645 486 2.242 3.402

2010 34 627 443 2.248 3.352

Font: Elaboració pròpia. Programa Hermes, Diputació de Barcelona. 
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Evolució principals Indicadors econòmics de l’Anoia 2009 – 2010

INDICADOR ANY 2010 VARIACIÓ 2009-2010
(entre parèntesi dada 2009)

Població 118.057 +0.8% (117.114)
Capital Igualada --
Habitants per km2 136,5 hab./km2 (135,2 hab./km2)
Taxa d’atur 17,010 -0.08 (18,3)
% de població adulta (edat activa)11 66,42% -0,44% (66,86%)

Població immigrada12 11% (11.939 habitants estrangers 
empadronats) +0,7%  (10,31% al 2009)

Evolució VAB -7,36% -4,26 (-3,1)
VAB Agricultura +15,6% (+1,8%)
VAB Indústria -15,6% (-6,8%)
VAB Construcció -10,4% (-7,2%)
VAB Serveis -2,0% (+2,8%)
Pes PIB agricultura 2,41 +0,55 (1,86)
Pes PIB industria 31,9 -2,75 (34,65)
Pes PIB construcció 12,26 -0,14 (12,40)
Pes PIB serveis 54,14 + 3,05 (51,09)

Persones a l’atur (desembre 2010)13 10.492 -585 (11.077)

Homes a l’atur 4.963 -603 (5.566)
Dones a l’atur 5.529 +18 (5.511)
Aturats agricultura14 139,2 +22,3
Aturats indústria14 3.135,3 -146,4
Aturats construcció14 1.543,6 +46
Aturats serveis14 5,279,3 +336,1
Aturats sense ocupació anterior 922,9 +433,5

Assalariats 24.919 +14

Autònoms 8.078 -207 (8.285)
Contractes temporals 20.382 +18% (17.156)
Centres de cotització15 3.352 -0,015% (3.402)
Habitatges iniciats 303 +154 (149 hab. iniciats 2009)
Habitatges acabats 341 -265 (606 hab. acabats 2009)

Dimensió mitjana de les empreses16 7,4 empleats per empresa 7,3 empleats per empresa

2.5. Principals indicadors econòmics de l’Anoia

10 Taxa desembre de 2010. Hermes. Diputació de Barcelona
11 Hermes. Diputació de Barcelona. Padró continu.
12 Residents a l’Anoia nascuts a l’estranger segons recompte de població del 2010
13 Font: Idescat. Dada desembre 2010. 
14 Unitat: mitjanes anuals d’aturats per sectors. Font: Idescat. 
15 Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona 
16 Programa Hermes. Diputació de Barcelona
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Capítol 3
Mercat laboral a l’Anoia

3.1. Ocupació  
a la comarca 

de l’Anoia

L’any 2010 a la comarca de l’Anoia 32.977 persones23 estaven 
afiliades al règim de la seguretat social o d’alta en el règim 
d’autònoms. L’estimació de població ocupada24, segons dades 
de la Diputació de Barcelona, és de 61.700 persones ocupades, 
de les quals el 44% són dones. 

En l’últim any, l’ocupació a l’Anoia ha seguit una tendència 
decreixent (que va començar el 2007, un dels primers anys 
d’impacte real de la crisi econòmica global i quan es va ini-
ciar la pèrdua directa de llocs de treball). L’Anoia no és una 
excepció i ha perdut llocs de feina en els últims anys, però cal 
tenir en compte que entre 2009 i 2010 pràcticament no hi ha 
hagut variació (es registren 14 assalariats més i es donen de 
baixa 207 treballadors en règim d’autònoms). S’ha aconseguit 
frenar la forta pèrdua de llocs de treball que hi va haver entre 
2008 i 2009, on el decreixement en l’ocupació va ser d’un -9%, 
quan es van reduir en gairebé 3.000 el nombre de persones 
ocupades. 

De les 32.997 persones ocupades de l’Anoia el 2010, 24.919 ho 
estaven en règim d’assalariats i 8.078 en règim de treballadors 
autònoms, és a dir, el 75,5% i el 24,5% respectivament. 

El present capítol analitza amb detall la situació actual i 
l’evolució en els últims cinc anys de l’ocupació a la comarca 
de l’Anoia en els quatre grans sectors d’activitat: l’agricultura, 
la indústria, la construcció i els serveis.

23 Es consideren persones afiliades al règim de la Seguretat Social i autònoms a les 
persones que estiguin donades d’alta en un centre de treball o estiguin domiciliades 
fiscalment ,en el cas dels autònoms, a la comarca de l’Anoia. Son dades publicades 
per l’Idescat.
24 Es calculen les persones ocupades a l’Anoia en base a una estimació de persones 
residents a l’Anoia que, per la seves característiques personals i en funció del % 
d’ocupació, haurien d’estar ocupades. Es una estimació que realitza la Diputació de 
Barcelona i que es publica a la base de dades Hermes.
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Gràfic 3.1.- Evolució de la població en règim d’assalariats i autònoms a l’Anoia (2008-
2010) 

                                 Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Ocupació assalariada i en règim d'autònom a l'Anoia (2005-2010)

2008 2009 2010 Variació 09-10
Assalariats agricultura58                54                109             101,9%
Assalariats industria10.601        9.067          8.895          -1,9%
Assalariats construcció2.839          2.397          2.182          -9,0%
Assalariats serveis13.745        13.387        13.733        2,6%
Autònoms agricultura490             474             462             -2,5%
Autònoms indústria1.268          1.167          1.109          -5,0%
Autònoms construcció1.858          1.540          1.405          -8,8%
Autònoms serveis 5.255          5.104          5.102          0,0%

 -      
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Capítol 3
Mercat laboral a l’Anoia

Taula 3.1.- Ocupació a l’Anoia segons tipologia de règim laboral (assalariats i autò-
noms per sectors d’activitat) 2005-2010

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Assalariats

Agricultura 122 132 147 58 54 109

Indústria 12.436 12.175 12.259 10.601 9.067 8.895

Construcció 3.212 3.545 3.782 2.839 2.397 2.182

Serveis 12.639 13.410 13.901 13.745 13.387 13.733

Total 28.409 29.262 30.089 27.243 24.905 24.919

Autònoms

Agricultura 222 233 247 490 474 462

Indústria 1.480 1.434 1.361 1.268 1.167 1.109

Construcció 1.807 2.066 2.165 1.858 1.540 1.405

Serveis 5.002 5.187 5.374 5.255 5.104 5.102

Total 8.511 8.920 9.147 8.871 8.285 8.078

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia.



              Informe Econòmic Anual  -  L’Anoia 2011             37 

Capítol 3
Mercat laboral a l’Anoia

Els següents gràfics ofereixen una visió de l’evolució que ha 
patit l’ocupació als diferents sectors d’activitat, tant a l’Anoia 
com al conjunt de Catalunya. Tot i que els capítols posteriors 
analitzen cada sector en profunditat, amb un primer cop d’ull 
ens mostren la tendència a la baixa que té l’ocupació en el 
sector industrial i en el de la construcció, tant a nivell comarcal 
com al conjunt de Catalunya.

El sector serveis és un sector cada vegada amb més protago-
nisme en la generació de llocs de treball, tant a l’Anoia com a 
Catalunya. El sector agrícola, tot i ser el més petit dels quatre 
(ja que ocupa poca gent), és un sector que en el darrer any con-
solida el seu creixement a l’Anoia i es manté a Catalunya. 

Canvi estructural en l'ocupació a Catalunya. 

Columna3 Anoia Catalunya industria Columna2 Columna22
2005 37,7% 23,6%
2006 35,6% 22,8%
2007 34,7% 21,5%
2008 33,7% 20,6%
2009 31,6% 19,5%
2010 30,7% 19,3%

Anoia Catalunya construccio
13,6% 10,6%
14,7% 12,7%
15,2% 12,6%
13,4% 10,8%
12,4% 9,5%
11,4% 8,2%

serveis Anoia Catalunya
47,8% 63,4%
48,7% 61,9%
49,1% 63,7%
51,2% 66,6%
54,4% 69,1%
56,2% 70,3%

agr Anoia Catalunya 
0,9% 2,4%
1,0% 2,5%
1,0% 2,1%
1,7% 1,9%
1,6% 1,9%
1,7% 2,1%

47,8% 48,7% 49,1% 51,2% 54,4% 56,2% 
63,4% 61,9% 63,7% 66,6% 69,1% 70,3% 
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Gràfic 3.5.- Evolució de l’ocupació al 
sector serveis

Gràfic 3.4.- Evolució de l’ocupació a la 
construcció

Gràfic 3.2.- Evolució de l’ocupació a 
l’agricultura 

Gràfic 3.3.- Evolució de l’ocupació a la 
indústria
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El pes del sector primari en el PIB comarcal de l’Anoia -segons 
les dades publicades a l’anuari de Catalunya Caixa 2010- va 
ser d’un 2,41 l’any 2010, essent la producció de cereals la 
principal activitat del sector. Aquest sector productiu té un pes 
inferior al conjunt de Catalunya, ja que l’agricultura va aportar 
un 1,54 sobre el PIB total. 

El sector agrícola genera ocupació per 109 persones en règim 
assalariat i a 462 persones en règim d’autònoms, és a dir, un 
total de 571 persones ocupades. Es tracta de xifres baixes, 
que tenen una incidència mínima sobre el total de persones 
ocupades. El sector agrícola representa l’1,7% de persones 
ocupades a l’Anoia. 

Aquest és un sector amb una tendència d’ocupació lleugera-
ment positiva, ja que al 2005 representava el 0,9% de persones 
ocupades de l’Anoia (en cinc anys ha tingut un increment del 
0,8%). Aquesta tendència, tot i haver patit una baixada el primer 
semestre del 2009, intenta recuperar la seva tònica habitual i 
al 2010 incrementa el nombre de treballadors assalariats però 
redueix el nombre d’autònoms que hi cotitzen. 

Entre aquest col·lectiu, el dels autònoms, es troba el veritable 
pes del sector. Tot i reduir-se el nombre de persones autònomes 
el 2010 respecte de les xifres de 2009, aquest col·lectiu s’ha 
duplicat en els últims 5 anys, passant de 222 treballadors autò-
noms el 2005 als actuals 462. Aquest és un fet destacat, tenint 

Ocupació al 
sector agrícola

Gràfic 3.6.- Evolució de l’ocupació agrícola a l’Anoia entre 2005 i 2010

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de 
les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.
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en compte la difícil situació econòmica que pateix el sector, tant 
per una davallada dels preus de venda, com per un increment 
dels costos relacionats amb l’explotació agrícola. 

.

El sector agrícola a l’Anoia es concentra en poques empreses; 
el 2010 s’han comptabilitzat 34 empreses dedicades al sector 
primari. Aquesta concentració empresarial és alhora geogràfica, 
ja que tal i com mostra el quadre següent, set poblacions de 
la comarca concentren gairebé el 70% de les empreses del 
sector primari.

 A les set poblacions de la taula anterior es concentren el 67% 
de les empreses del sector i aquestes donen ocupació al 78% 
de la població que treballa en l’agricultura.  Cal tenir present 
que aquest sector es caracteritza per estar configurat per 
empreses amb pocs treballadors o, fins i tot moltes vegades, 
empreses unipersonals en règim d’autònoms. Al 2010, de les 
34 empreses que configuren el sector agrícola a l’Anoia, 31 
tenen entre 1 i 5 treballadors.  

Assalariats Autònoms

2005 122 222

2006 132 233

2007 147 247

2008 152 490

2009 59 474

2010 109 462

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de les dades del Departament d’Empresa 
i Ocupació

Taula 3.2.- Evolució de l’ocupació en el sector agrícola a l’Anoia entre 2005 i 2010

Taula 3.3.- Poblacions on estan situades les principals explotacions agrícoles de 
l’Anoia (2010)

Empreses Assalariats

Piera 6 9

Santa Margarida de Montbui 5 28

Igualada 3 14

La Llacuna 3 4

Pujalt 3 4

Masquefa 2 2

Sant Martí Sesgueioles 1 24
Font:  Elaboració pròpia amb dades de l’INSS a través de l’àrea de dinamització econòmica de l’Ajunta-
ment d’Igualada. 
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El sector industrial a l’Anoia representa el 31,19 del PIB global 
de la comarca. El sector industrial té una representativitat força 
superior a la comarca de l’Anoia que no al global de Catalunya, 
on aquest sector té un pes del 20,05% sobre el total del PIB 
(segons les dades publicades a l’Anuari Econòmic de Catalu-
nya Caixa de 2010). 

El sector industrial a l’Anoia ocupa a 10.004 persones, l’11% 
en règim d’autònoms i el 89% en règim d’assalariats, que tre-
ballen a 627 empreses, principalment dels subsectors tèxtil i 
de la metal·lúrgia.
 
El VAB del sector industrial a l’Anoia pateix el 2009 una dava-
llada -respecte l’any anterior- de 15,58%, quan a Catalunya 
l’índex VAB de decreixement de la indústria no és tan pronun-
ciat i es situa en un 12,9%. La indústria a l’Anoia és el sector 
econòmic que pateix una major davallada i que acusa més la 
situació global de crisi econòmica. 

Aquesta caiguda del pes del sector industrial sobre l’economia 
de l’Anoia, -com es mostra a continuació en diferents taules - es 
tradueix en una reducció tant de persones ocupades al sector 
(assalariats i autònoms) com del nombre d’empreses. 

El personal ocupat del sector industrial passa de representar un 
37,7% sobre l’ocupació total de la comarca de l’Anoia el 2005, 
a representar un 30,7% segons dades d’afiliació del 2010.

Taula 3.4.- Evolució de l’ocupació en el sector de la in-
dústria a l’Anoia (2005-2010)

Assalariats Autònoms Empreses

2005 12.436 1.480,0 791

2006 12.175 1.434,0 768

2007 12.259 1.361,0 752

2008 10.601 1.268 711

2009 9.067 1.167 n/d

2010 8.895 1.109 627

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de les dades 
del Departament d’Empresa i Ocupació.

Entre 2008 i 2009, el nombre d’assalariats del sector industrial 
es va reduir en un 14,5%. Aquesta caiguda de l’ocupació s’ha 
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frenat, tot i que continua amb una tendència negativa. Entre 
2009 i 2010 hi ha una reducció del 1,9% de treballadors en rè-
gim assalariat. En règim d’autònoms, l’evolució de l’ocupació al 
sector industrial es manté gairebé igual el 2010 de com estava 
el 2009, amb un pèrdua de 58 llocs de treball.

El 61% de les indústries de l’Anoia es concentren en 5 ac-
tivitats productives principals. Aquestes són la fabricació de 
productes metàl·lics (que té un pes del 14,7% sobre el nombre 
total d’empreses); el segon grup -de gran tradició històrica i 
arrelament a la comarca- és la fabricació del tèxtil i suposa el 
13,4% de les empreses industrials; en tercer lloc, la manufactu-
ra de productes alimentaris i begudes, que té un pes del 11,4% 
sobre el total d’empreses; la confecció de peces de vestir és 
l’11,4% de les empreses i, per últim, la fabricació del paper i 
arts gràfiques, que representa un 11% de les empreses de la 
indústria manufacturera. Aquesta darrera activitat industrial 
compta amb una forta tradició històrica i el 2010 ha ocupat el 
20% dels assalariats de la indústria.  

La suma dels assalariats de les activitats productives del tèxtil 
i de la confecció de peces de vestir concentren el 20% dels 
assalariats en empreses de la indústria manufacturera de 
l’Anoia.
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Gràfic 3.7.- Evolució de l’ocupació en el sector de la indústria a l’Anoia (2005-2010)
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Proporcionalment, la indústria de l’alimentació i begudes a 
l’Anoia, tot i tenir un pes important en el sector, tan sols aglutina 
el 6% dels assalariats de la indústria registrats a la seguretat 
social el 2010. 

Al global de Catalunya, els subsectors que generen més 
ocupació són l’alimentació, el tèxtil, la fusta i el paper, on els 
assalariats suposen el 30,1% sobre el total de la indústria i el 
subsector de la maquinària i el transport, que representa el 
32,3% dels treballadors. 

Taula 3.5.- Estructura d’ocupació del sector industrial 
manufacturer de l’Anoia al 2010

Indústria Manufacturera Empreses Assalariats

Paper i Arts gràfiques 66 1.731

Confecció peces vestir 68 904

Tèxtil 80 857

Productes metàl·lics 88 855

Transformació cautxú i mat. plàstiques 17 833

Cuir i calçat 37 652

Metal·lúrgia 12 611

Alimentació, begudes i tabac 68 521

Maquinària 35 478

Fab. altres productes minerals no metàl·lics 26 392

Materials equips elèctrics 2 245

Altres materials de transport 23 157

Fusta i Mobles 31 143

Química 13 137

Reparació 22 84

Vehicles 3 40

Informàtica 5 37

Diverses 3 6

TOTAL 599 8.683

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INSS a través de l’àrea de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada. 

Si es fa un anàlisi segons la proporció entre nombre d’empreses 
i ocupació que generen, destaquen les empreses de fabricació 
de productes de matèries plàstiques25 (on 17 empreses han 
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25 Font: dades de l’INSS a través de l’àrea de Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada.
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ocupat 833 persones), la fabricació de paper i arts gràfiques 
(on 66 empreses ocupen 1.731 persones) i la fabricació de 
productes tèxtils, confecció i calçat (que està formada per 185 
empreses que generen ocupació per 2.413 persones). 

La indústria extractiva de l’Anoia té poca representativitat en 
termes d’ocupació. Està formada per 8 empreses amb 71 
assalariats el 2010. La indústria relacionada amb els submi-
nistraments energètics i d’aigua està formada per 20 empreses 
que ocupen 121 treballadors. El pes del sector industrial a 
l’Anoia recau en la indústria manufacturera com s’ha vist en 
els paràgraf anterior. 

Proporcionalment, les activitats que generen més ocupació 
amb menys nombre d’empreses són les 3 empreses de fosa 
de metalls, que proporcionen 377 llocs de treball; l’empresa de 
fabricació de motors i transformadors, que ocupa a 242 per-
sones i les cinc empreses de fabricació d’altres productes de 
primera transformació de l’acer, que ocupen a 147 persones. 
Aquestes empreses tenen un perfil diferenciat de la resta. Es 
tracta d’empreses de perfil tècnic, de grans dimensions i amb 
un important nombre de treballadors, cosa que es contraposa 
amb el perfil de les empreses industrials majoritàries de la 
comarca.

Les empreses industrials de la comarca són petites i amb pocs 
treballadors. El 59,6% tenen entre 1 i 5 treballadors; el 30% 
tenen entre 6 i 25 treballadors, i tan sols el 10% de les empre-
ses tenen més de 25 persones treballant-hi. Només trobem 4 
empreses que tinguin entre 250 i 500 treballadors i que, per 
tant, es poden considerar grans.
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Taula 3.6.- Distribució del sector industrial a l’Anoia (2010)

Activitat  industrial a l’Anoia Empreses Assalariats

Manufacturera 599 8.683

Extractiva 8 71

Subministradora 20 141

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INSS a través de l’àrea de dinamització econòmica de l’Ajuntament d’Igualada. Elaboració pròpia. 
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Els principals polígons industrials de la comarca de l’Anoia26, 
són el Polígon d’Igualada, polígon d’Òdena (on s’hi ubicarà 
el nou aeroport corporatiu),  La Pobla de Claramunt, polígon 
de Santa Margarida de Montbui, polígon de Castellolí (on s’hi 
ubica el Parc motor), Sant Pere Sallavinera, polígon de Calaf  
i polígon de Vilanova del Camí. L’Anoia té un considerable 
nombre de polígons que suposen 462,2 ha de superfície d’ús 
industrial pel que fa a la dimensió dels polígons (ja siguin po-
lígons en ús o bé en estudi o construcció)27.

El sector de la construcció ha ocupat l’any 2010 a 3.583 per-
sones, el 62,4% en règim d’assalariats i el 37,6% en règim 
d’autònoms. Suposa el 12,26 del PIB comarcal, mentre que a 
Catalunya és d’un 8,01 sobre el PIB total. 

El sector de la construcció és un dels més castigats respecte 
a la pèrdua d’ocupació al global de Catalunya i també a la 
comarca de l’Anoia. Aquesta davallada tan accentuada entre 
els anys 2007 i 2009 sembla que s’està moderant, i la reducció 
de llocs de treball entre 2009 i 2010 ha estat del -12,2% (cal 
recordar que els últims dos exercicis la pèrdua havia estat 
superior al 16%). 

La dada més rellevant potser la trobem en el fet que s’han 
tancat més de 107 empreses d’aquest sector, el què ha supo-
sat una pèrdua de gairebé del 20% del teixit empresarial del 
sector i la pèrdua de 350 llocs de treball relacionats amb la 
construcció durant el 2010. 

Al 2010, la construcció a l’Anoia pateix una davallada del seu 
pes sobre el VAB comarcal del -10,42%28. La de l’Anoia és la 
caiguda més forta entre totes les variacions interanuals del 
VAB en el sector de la construcció de les comarques del eixos 
centrals ja que, per exemple, la caiguda al Bages és del -6,3%, 
al Berguedà del -5,28%, Osona del -7,14% i al Solsonès del 
-6,05%. La mitjana a les comarques centrals és de -7,25%,. 
L’Anoia té una caiguda de més de tres punts percentuals per 
sota de la mitjana d’aquestes comarques centrals. 
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26 Font: http://poligonsindustrials.anoia.cat/ Consell Econòmic i Social de la Comarcal 
de l’Anoia 
27 Dades extretes d’un estudi realitzat per l’ Incasol a octubre de 2006 sobre “Sòl 
industrial a l’Anoia”. 
28 Font: Anuari Econòmic Comarcal Catalunya Caixa 2009
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Taula 3.7.- Evolució de l’ocupació en el sector de la 
construcció a la comarca de l’Anoia entre 2005 i 2010

 Assalariats Autònoms Empreses

2005 3.212 1.807 621

2006 3.545 2.066 674

2007 3.782 2.165 705

2008 2.839 1.858 556

2009 2.397 1.540 550

2010 2.182 1.405 443
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de les dades del Departament d’Empresa 
i Ocupació.

L’any 2010, les activitats productives a l’Anoia29 del sector de 
l’habitatge s’han concentrat en empreses constructores (hi ha 
112 empreses que ocupen 852 persones assalariades) i en em-
preses especialitzades en instal·lacions elèctriques per edificis 
(137 empreses ocupen a 700 persones assalariades). 

Gràfic 3.8.-. Evolució de l’ocupació en el sector de la construcció a l’Anoia (2005-2010)
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29 Font: Dades del INSS facilitades per l’Ajuntament d’Igualada. 2010
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També l’any 2010 s’han iniciat 303 habitatges a l’Anoia, dels 
quals el 50% eren habitatges unifamiliars adossats. Al conjunt 
de Catalunya, aquesta tipologia edificatòria tan sols ha repre-
sentat el 10% dels nous habitatges iniciats.  

A l’Anoia, el mateix 2010 s’han finalitzat 341 habitatges, un 
78,6% dels quals eren plurifamiliars en bloc. La xifra d’habitatges 
iniciats a la comarca és molt superior al nombre d’habitatges 
iniciats al Garraf (124 habitatges). La xifra de l’Anoia és similar 
a la de l’Alt Penedès, on es van iniciar 305 habitatges i, a la del 
Bages, on es van començar 350 habitatges nous. 

Pel que fa a habitatges acabats en comarques de l’entorn, a 
l’Alt Penedès es van finalitzar 298 habitatges, al Garraf 367 i 
al Bages 67730. 

Gràfic 3.9.- Variació interanual d’habitatges iniciats (2005-2010)

Habitatges iniciats i acabats a l'Anoia segons tipologia edificatoria (2010)

2010
Iniciats

L'Anoia                   53 150 100 303
Catalunya 1.444 1.371 10.708 13.523

2010
Acabats
L'Anoia                   49 24 268 341
Catalunya 1.591 2.098 16.603 20.292

Font: Departament de Medi ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya 
Unitats: Habitatges iniciats segons projectes visats pel co·3legi d'aparelladors
Habitatges acabats segons certificats finals d'obra pel col·legi d'aparelladors

Habitatges iniciats i acabats per comarques 2010
Habitatges

 iniciats
Habitatges 

acabats
Anoia 303                       341                      
Alt Penedès 305                       298                      
Bages 350                       677                      
Garraf 124                       367                      
Catalunya 13.523                 20.292                

Font: Departament de Medi ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya 
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30 Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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L’Anoia és una comarca on la construcció de nous habitat-
ges sembla que ha mitigat la caiguda i s’està ajustant pro-
gressivament. Això afecta directament a la pèrdua d’ocupació, 
però alhora indica que l’oferta del sector de la construcció 
d’habitatges es va ajustant a la demanda potencial. Entre 2007 
i 2008 la caiguda de nous habitatges va ser de -85% (es van 
passar d’iniciar 2.033 nous habitatges el 2007 a fer-ne 295 el 
2008). A Catalunya la caiguda va ser menys pronunciada i es 
va quedar en un -68%. 

L’evolució a l’Anoia entre 2008 i 2009 va continuar amb una 
tendència negativa però no tan pronunciada. Semblava que el 
mercat s’anava ordenant progressivament i, en aquell període, 
la construcció d’habitatges nous va baixar un -49% . La caiguda 
a Catalunya va ser molt similar, ja que es va reduir el nombre 
d’habitatges nous iniciats en un -55%. Entre 2009 i 2010 la 
tendència s’ha invertit i s’ha passat d’iniciar 149 habitatges 
el 2009 a projectar-se’n 303  de nous el 2010. Per tant, s’ha 
notat un increment substancial, mentre que a Catalunya aquest 
increment ha estat tan sols del 9%.
 

Taula 3.8.- Habitatges iniciats a l’Anoia i Catalunya segons tipologia edificatòria (2010)

Unifamiliars  
 aïllats

Unifamiliars  
 adossats

Plurifamiliars  
en bloc Total

Anoia                   53 150 100 303

Catalunya 1.444 1.371 10.708 13.523
Font: Elaboració pròpia amb dades del departament de Medi ambient i Habitatge. Generalitat de 
Catalunya 

Unitats: Habitatges iniciats segons projectes visats pel col·legi d’aparelladors

Taula 3.9.- Habitatges acabats a l’Anoia i Catalunya segons tipologia edificatòria (2010)

Unifamiliars  
 aïllats

Unifamiliars  
 adossats

Plurifamiliars  
en bloc Total

Anoia                   49 24 268 341

Catalunya 1.591 2.098 16.603 20.292

Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament de Medi ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya 

Habitatges acabats segons certificats finals d’obra pel col·legi d’aparelladors
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Respecte als habitatges acabats, la situació a l’Anoia no sem-
bla tan ajustada com la dels habitatges iniciats i encara està 
en un procés d’ajustament important (molt similar al conjunt de 
Catalunya), ja que entre 2009 i 2010 la davallada d’habitatges 
acabats ha estat del -43,7% a l’Anoia i del -46,4% al conjunt 
de Catalunya. En termes absoluts, a l’Anoia el 2009 es van 
finalitzar 606 habitatges i el 2010 tan sols 341; mentre que a 
Catalunya es va passar de 37.871 habitatges a finalitzar-ne 
20.292 durant el 2010. 

El sector serveis és l’activitat que té més pes sobre el PIB de 
l’Anoia, un 54,15%. En canvi, al conjunt de Catalunya el sector 
serveis suposa el 70,4 sobre el PIB global. A l’Anoia, el sector 
serveis ha tingut un decreixement interanual del VAB molt 
petit, de tan sols el -1,97%, tot i que continua sent superior al 
decreixement del VAB que es registra a les comarques centrals, 
que es situa en el -0,97%. 

El pes del sector terciari en l’ocupació de la comarca de l’Anoia 
s’ha anat incrementant i actualment el sector acull el 56,2% 
dels treballadors. Aquest percentatge ha seguit una tendència 
positiva en el últims cinc anys, passant del 47,8% al 56,25% 
actual, és a dir, creixent gairebé deu punts percentuals en 
cinc anys.  

Gràfic 3.10.- Variació interanual d’habitatges acabats (2005-2010)
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A Catalunya el pes del sector serveis sobre el total d’ocupació 
és ja del 70,3% i també segueix una tendència positiva amb el 
guany de gairebé set punts percentuals sobre el pes del sector 
en el conjunt de l’ocupació del país. 

El sector serveis a l’Anoia ha ocupat a 18.835 persones l’any 
2010, el 72,4% en règim d’assalariats i el 27,6% en règim 
d’autònoms. L’evolució de les persones treballadores en em-
preses de serveis el 2010 respecte del 2009 s’ha mantingut 
força estable, amb un increment mínim del 0,78% d’assalariats 
i la reducció de 2 autònoms.  

L’estabilitat del sector terciari es contraposa amb les davalla-
des dels altres sectors productius de la comarca. Aquest fet, 
juntament amb el pes tan important del sector sobre el PIB 
comarcal, ha ajudat a generar una situació laboral estable 
al conjunt de la comarca i no trobar-se amb situacions tan 
extremes com succeeix en d’altres comarques de Catalunya. 
També podem dir que ha contribuït a regular l’increment de 
la variació interanual de l’atur, frenant lleugerament l’ascens 
d’aquesta taxa.

El 30% de persones assalariades del sector serveis treba-
llen en activitats relacionades amb el comerç, un subsector 
d’activitat on hi ha 872 empreses que generen ocupació per 
4.160 persones. 

L’activitat relacionada amb l’administració pública suposa el 
13,7% de les persones ocupades del sector serveis, igual que 
el sector d’activitats sanitàries i de serveis socials té 1.916 
treballadors (un 13,9%). 

Taula 3.10.- Evolució del nombre d’assalariats i autònoms en el sector serveis (2005-
2010)

 Assalariats Autònoms Empreses

2005 12.639 5.002 2.261

2006 13.410 5.187 2.237

2007 13.901 5.374 2.401

2008 13.745 5.255 2.367

2009 13.387 5.104 2.279

2010 13.733 5.102 2.248

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació
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Juntament amb els anteriors sectors, el de l’educació i les 
activitats administratives –que ocupen al voltant d’un 8,5% 
del personal assalariat del sector terciari cadascun- són els 
sectors amb més capacitat d’ocupar dins el teixit productiu 
dels serveis de la comarca. 

En nombres absoluts, aquest sector ha guanyat 355 treballa-
dors, però n’ha perdut gairebé 200 del grup dels transports. 
Les activitats professionals i tècniques han perdut un 9% del 
personal assalariat i les activitats administratives han perdut 
un 10% respecte al nombre de treballadors registrats a l’INSS 
l’any 2009. 

La vessant positiva es troba representada en les activitats 
relacionades amb l’educació, que ha incrementat en gairebé 
un 15% el nombre d’assalariats (amb un increment de 3 em-
preses noves respecte l’any anterior), i les activitats relaciona-
des amb l’art i l’entreteniment, amb una variació del 12% més 
d’assalariats entre 2009 i 2010. 

Taula 3.11.- Empreses i nombre d’assalariats del sector serveis a la comarca de 
l’Anoia (2010)

Activitat Assalariats Empreses

Comerç 4.160 872

Activitats sanitàries i serveis socials 1.916 74

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 1.882 115

Activitats administratives i auxiliars 1.163 112

Educació 1.134 94

Hoteleria 988 274

Activitats professionals i tècniques 691 169

Transport i emmagatzematge 639 161

Altres serveis 452 160

Activitats artístiques i d’entreteniment 260 62

Informació i comunicacions 238 42

Activitats immobiliàries 118 75

Activitats financeres 88 35

Activitats de les llars 4 3

TOTAL 13.733 2.248

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INSS a través de l’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada
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A l’Anoia s’han incrementat el nombre de contractes laborals, ja 
que s’ha passat de 21.180 contractes a l’any 2009 als 22.904 
contractes l’any 2010. L’increment és del 8,1% i, d’aquesta 
manera, es frena la caiguda que es va iniciar el 2007, on es va 
patir un descens interanual del -15%. Entre 2006 i 2010 s’han 
perdut més de 10.000 contractes laborals. 

L’increment del nombre de contractes a Catalunya entre 2009 i 
2010 ha estat del 4,7%, és a dir, també s’ha frenat la davallada, 
però la recuperació en termes percentuals és major a l’Anoia 
que a Catalunya. La comarca es situa en una recuperació el 
doble de positiva que al conjunt de Catalunya. 

Gràfic. 3.11.- Evolució dels assalariats en el sector serveis entre 2009 i 2010

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INSS a través de l’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.
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A la comarca de l’Anoia els contractes de tipus temporal s’han 
incrementat i han passat de representar el 83,37% l’any 2009 
a suposar un 89% el 2010. És a dir, 20.382 contractes són 
temporals i 2.522 són contractes indefinits; aquests darrers 
representen un 11% quan al 2009 aquesta modalitat de con-
tractes suposava el 16,6%. 

A Catalunya, aquesta tendència de creixement dels contractes 
temporals també s’ha produït, on s’ha passat de tenir un pes 
del 83% l’any 2009, a representar el 88,1% segons les dades 
de 2010.  

L’evolució de contractes indefinits segueix una tendència 
clarament negativa, amb una davallada notable que s’inicià el 
2007, quan hi havia 5.246 contractes indefinits. Actualment se 
n’han registrat tan sols 2.522, és a dir, s’ha patit una pèrdua 
de més de la meitat de contractes indefinits. Entre 2009 i 2010 
la pèrdua és notable; es passa de 4.024 contractes de tipus 
indefinit a tan sols 2.522. 

 

Taula 3.12.- Evolució del nombre de contractes a l’Anoia i Catalunya (2006 - 2010)

Nº contractes 2006 2007 2008 2009 2010

Anoia 33.019 31.854 27.279 21.180 22.904

Catalunya 2.867.327 2.860.905 2.521.892 2.077.080 2.174.425

Font: Elaboració pròpia amb dades del departament d’Empresa i Ocupació. Gabinet Tècnic. Oficines de Treball de la Generalitat

Taula 3.13.- Tipologia de contractes a l’Anoia i Catalunya durant l’any 2010

Contractes 
 indefinits

Contractes  
temporals Total

Anoia 2.522 11,0% 20.382 89,0% 22.904

Catalunya 259.712 11,9% 1.914.713 88,1% 2.174.425

Font: Elaboració pròpia amb dades del departament d’Empresa i Ocupació. Gabinet Tècnic. Oficines de Treball de la Generalitat
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El creixement global de contractes realitzats a l’Anoia es deu 
a l’increment dels temporals. S’ha passat de tenir 17.156 
contractes temporals el 2009 a tenir-ne 20.382 l’any 2010, és 
a dir, un increment del 18% en termes percentuals i de 3.226 
en termes absoluts. 

Amb aquestes dades es pot analitzar la recuperació del nombre 
de contractes en conjunt i l’evident frenada de la davallada de 
nous contractes laborals a l’Anoia. No hem de perdre de vista 
que la tipologia de contractes que es creen són temporals i la 
tipologia de contractes que es perden són indefinits, pel que 
cal preveure un potencial increment de la precarietat laboral. 

Gràfic 3.12.- Evolució dels contractes 
indefinits a l’Anoia 

Gràfic 3.13.- Evolució dels contractes tem-
porals a l’Anoia
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Taula 3.14.- Evolució dels contractes temporals i indefinits a l’Anoia (2005-2010)

 Contractes 
 indefinits

Contractes  
temporals Total

2005 3.675 25.016 28.691

2006 5.327 27.692 33.019

2007 5.246 26.608 31.854

2008 4.537 22.742 27.279

2009 4.024 17.156 21.180

2010 2.522 20.382 22.904

Font: Departament d’Empresa i Ocupació. Gabinet Tècnic. Oficines de Treball 
de la Generalitat.
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Taxa variació de la població potencialment activa31

La variació de població amb 16 a 64 anys potencialment acti-
va entre 2007 i 2010 es situa en 4,1% a la comarca de l’Anoia; 
en xifres absolutes estem parlant de 78.414 persones actives 
registrades a la seguretat social a l’any 2010. Aquesta taxa 
de variació es situa en el 2,9% al global de Catalunya. La 
comarca de l’Anoia ocupa la 19a posició en el global de co-
marques catalanes respecte de taxa de variació de població 
potencialment activa.  

A l’Anoia es registra una taxa de variació negativa del -10,3% 
respecte de les ocupacions amb un alt contingut tecnològic. 
Aquesta variació es calcula en el període que va entre març de 
2008 i desembre de 2010. Una variació molt similar es produeix 
al conjunt de Catalunya, on aquesta taxa és situa en el -10,9%. 
En xifres absolutes a l’Anoia hi ha 2.914 afiliats a la seguretat 
social ocupats en activitats d’alt contingut tecnològic. 

Taula 3.15.- Expedients laborals i treballadors afectats. Comparativa comarcal 2010

 Expedients autoritzats
Treballadors afectats

rescissió suspensió reducció Total

Alt Penedès 60 167 390 204 761

Anoia 60 304 1.987 187 2.522

Bages 123 206 2.093 955 3.254

Berguedà 29 68 227 73 368

Garraf 71 51 241 561 853

Osona 102 121 894 700 1.715

Catalunya 3.319 13.670 29.384 22.125 65.179

Font: Institut d’estadística de Catalunya amb dades del Departament de Treball. Servei d’Estudis i Estadístiques

3.3. Taxes de 
variació de 
l’ocupació

31 Diagnosi per a l’estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020.Departament 
d’empresa i ocupació. Generalitat de Catalunya. 2011
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La taxa d’atur32 a l’Anoia a 31 de desembre del 2010 es situa-
va en un 17%. Aquesta taxa és d’un 14,35% pel homes i molt 
superior entre les dones que assoleix el 20,39% a l’any 2010. 
La taxa d’atur a l’agost de 2011 es manté en un 17,40%.  

A desembre de 2010 el nombre de persones aturades a 
l’Anoia era de 10.492 persones.

La comarca de l’Anoia va tenir una mitjana anual d’aturats a 
l’any 2010 de gairebé 11.000 persones, una xifra que s’incre-
menta progressivament des de 2005, on hi havia tan sols 4.930 
persones a l’atur.

Destaca positivament a l’any 2010 l’evolució de persones 
en situació d’atur a l’Anoia ja que sembla que la destrucció 
d’ocupació s’ha frenat i s’ha aconseguit reduir el nombre de 
persones aturades en més de 580 respecte a desembre del 
2009. La variació interanual entre els anys 2009 i 2010 mostra 
una reducció del (-5.3%) quant cal tenir present que ens últims 
quatre anys havia estat del 63.2% entre el 2007 i el 2008 i del 
27.7% entre el 2008 i el 2009.

Aquesta evolució de persones en situació d’atur a la comarca 
de l’Anoia s’assimila a la situació del global de Catalunya, on el 
nombre d’aturats creix entre 2007 i 2009 de forma molt notable 
amb una variació interanuals del 59,2% entre els anys 2007 i 
2008 i del 32,8% entre els anys 2008 i el 2009. Sembla però 

Capítol 3
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3.4. Evolució de 
l’atur a l’Anoia

Taula 3.16.- Evolució del nombre d’aturats33 per gènere a l’Anoia (2005 - 2010) 

Any Homes Dones Total

2005 1.865 3.065 4.930

2006 1.778 3.154 4.932

2007 2.077 3.235 5.312

2008 4.244 4.427 8.671

2009 5.566 5.511 11.077

2010 4.963 5.529 10.492

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Hermes

32 Font: BBDD Sistema Hermes. Diputació de Barcelona
33 Referència dels aturats a 31 de desembre.
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que al 2010 s’estabilitza i es frena la caiguda, encara que en 
termes absoluts no es pot obviar que es continuen sumant 
persones a la situació d’atur. 

Les xifres del 2011, però, tornen a mostrar un augment dels 
aturats, ja que el mes de juny es registraven 10.629 aturats a 
la comarca.

Cal destacar que a l’any 2010, a l’Anoia un total de 3.82034 

persones no estaven rebent cap prestació econòmica per 
desocupació i 4.407 persones es troben en situació d’atur de 
llarga durada35. 

Al 2010 a la comarca de l’Anoia, trobem que un 52,7% de les 
persones aturades són dones i el 47,3% són homes. A Cata-
lunya la situació varia ja que el 47,3% de les persones que 
estan en situació d’atur són dones i el percentatge majoritari 
són els homes que representen el 52,7%.36

Capítol 3
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Taula 3.17.- Evolució del nombre d’aturats a l’Anoia i a Catalunya (2005-2010)

 Any Anoia % evolució interanual Catalunya % evolució interanual

2005 4.930 -- 262.600 --

2006 4.932 0,0% 260.700 -0.7%

2007 5.312 7,7% 265.800 -2,0%

2008 8.671 63,2% 423.200 59,2%

2009 11.077 27,7% 561.800 32,8%

2010 10.492 -5,3% 562.700 0,2%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Hermes

Atur segons 
gènere i grups 

d’edat

34 Font: Diagnosi per a l’estratègia catalana per l’ocupació 2012-2020.Departament 
d’empresa i ocupació. Generalitat de Catalunya. 2011
35 Atur de llarga durada equival a 6 mesos d’atur per menors de 25 anys i 12 mesos 
a l’atur per majors de 25 anys. 
36 Font: Institut d’Estadística de Catalunya i BBDD Sistema Hermes. Diputació de 
Barcelona



              Informe Econòmic Anual  -  L’Anoia 2011             57 

Aquesta distribució de l’atur per gèneres no sempre ha tingut 
una situació equitativa. A l’Anoia al 2005 el 62.2% de les perso-
nes aturades eren dones i el 37.8% homes. Al 2008 es comença 
a canviar la tendència fins a arribar a la situació actual d’atur

En termes absoluts la xifra de persones en atur a l’any 2010 
és de 4.963 homes i 5.529 dones a l’atur, com es pot deduir 
de les dades per primera vegada des de l’any 2005 hi ha més 
homes que dones es situació d’atur.

Capítol 3
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Gràfic 3.14.- Atur registrat a l’Anoia per 
gènere (2010)

Gràfic 3.15.- Atur registrat a Catalunya per 
gènere (2010)
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Taula 3.18.- Evolució de l’atur per grans grups d’edat a l’Anoia i a Catalunya (2005-
2010)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

% % % % % %

ANOIA

De 16 a 24 11,1% 10,1% 9,1% 10,9% 10,8% 9,5%

De 25 a 44 45,3% 45,9% 46,2% 49,9% 52,8% 51,9%

45 i més 43,6% 44,0% 44,8% 39,2% 36,4% 38,5%

CATALUNYA

De 16 a 24 11,3% 9,9% 9,6% 10,5% 9,7% 8,2%

De 25 a 44 49,2% 49,5% 49,5% 54,1% 54,8% 53,6%

45 i més 39,6% 40,6% 40,8% 35,4% 35,5% 38,2%

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya
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Al 2010 el col·lectiu de persones aturades de més de 45 anys 
són els que pateixen el major increment. Els grups que tenen 
entre 16 i 24 anys i el del 25 a 44 anys es redueixen en un 
punt percentual cadascun, ja que els que tenen entre 16 i 24 
passen de representar el 10,8% de persones aturades al 2009 
a tenir un pes del 9,5% a l’any 2010 . Les persones entre 24 
i 44 al 2009 són el 52,8% dels aturats i a l’any 2010 aquesta 
xifra es redueixen fins a un 51,9%. 

Aquesta situació si s’analitza segons xifres en termes absoluts, 
varia una mica, ja que tant el grup entre 24 a 44 anys com els 
majors de 45 sumen persones a l’atur. 

A l’any 2010 es comptabilitzen 1.050 persones a l’atur que 
tenen entre 16 i 24 anys, 5.723 aturats entre 24 i 44 anys i 
4.248 majors de 45 anys. 

Capítol 3
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3.16.- Atur registrat per edats i gènere a l’Anoia (2010)

Edat Homes Dones Total
De 16 a 19 anys 3,1% 1,9% 2,5%
De 20 a 24 anys 8,0% 6,1% 7,1%
De 25 a 29 anys 12,2% 10,0% 11,1%
De 30 a 34 anys 15,6% 13,7% 14,6%
De 35 a 39 anys 14,3% 14,2% 14,3%
De 40 a 44 anys 11,8% 12,2% 12,0%
De 45 a 49 anys 9,8% 10,8% 10,3%
De 50 a 54 anys 9,4% 11,7% 10,6%
De 55 a 59 anys 8,6% 13,6% 11,2%
De 60 anys i més 7,1% 5,8% 6,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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El sector que genera més persones en situació d’atur és el dels 
serveis, cosa lògica si es té en compte que aquest també és el 
sector amb més treballadors i amb major nombre d’empreses. 
El sector serveis manté l’atur respecte l’any 2009. Al 2010 re-
presenta un 47,9% d’on provenen els aturats tal i com mostra 
el gràfic a continuació.

A l’any 2010, a la comarca de l’Anoia el 1.3% de les persones 
aturades provenien de l’agricultura, aquesta és l’activitat on hi 
ha menys persones en situació d’atur. Un 8.4% de persones no 
tenien cap ocupació anterior la construcció tot i ser un sector 
molt castigat per la crisi tan sols aporta un 14% dels aturats al 
total de l’Anoia. Aquesta pateix una lleu variació respecte l’any 
anterior on es situava en un 14.5%.  

Atur per sectors
 productius

Gràfic 3.18- % d’aturats segons ocupació anterior a Catalunya (2010)

Font: Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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Gràfic 3.17.- % d’aturats segons ocupació anterior a l’Anoia (2010)

Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

Agricultura 1,3% 

Indústria 28,5% 

Construcció 
14,0% 

Serveis 47,9% 

sense ocupació 
anterior 8,4% 

 % d'aturats segons ocupació anterior a l'Anoia al 2010 

Agricultura; 
1,8% 

Indústria; 17,0% 

Construcció; 
17,2% 

Serveis; 58,9% 

sense ocupació 
anterior; 5,2% 

% d'aturats segons ocupació anterior a Catalunya  al 2010 



60              Informe Econòmic Anual  -  L’Anoia 2011

Capítol 3
Mercat laboral a l’Anoia

El sectors de la indústria,i els serveis són els que més aturats 
registren. L’any 2010 el sector industrial va registrar una xifra 
del 28% i sembla que consolida la frenada que s’havia detectat 
a l’any anterior, confirmant el fet que la indústria estabilitza el 
seu pes en la configuració de persones aturades, ja que s’ha 
passat del 36,6% l’any 2008 al 28,5% del 2010, una reducció 
del 8.1%. 

La comparativa amb Catalunya denota certes diferències, 
com, per exemple, el major pes del sector serveis en la ge-
neració d’atur. Al conjunt de Catalunya, el 58,9% dels aturats 
treballaven als serveis, sector molt més castigat al conjunt de 
Catalunya que no pas a l’Anoia. La indústria, per contra, és 
un sector on al conjunt de Catalunya suma menys aturats en 
termes percentuals. Un 17% de les persones aturades de tot 
Catalunya abans treballaven a la indústria, en canvi a l’Anoia 
gairebé un terç de persones aturades provenen del sector 
industrial.

a

Si es fa un anàlisi per activitat empresarial, els subsectors amb 
més persones a l’atur són el de l’alimentació i el tèxtil, amb un 
16,9% de les persones aturades, tot i que es redueix el 2010 
el percentatge que hi havia a l’any anterior (essent també un 
dels que més ocupació genera a la comarca). En segon lloc, les 
activitats administratives i els serveis auxiliars (amb un 14.1% 
de les persones a l’atur) i en tercer lloc la construcció amb un 
14% de les persones aturades (en aquest cas és així perquè 
coincideix la dada sectorial amb la de la branca d’activitat, ja 
que la xifra no està disponible de forma desglossada segons 
branques d’activitat). 

Gràfic 3.19.- Evolució del nombre d’aturats a l’Anoia per sectors d’activitat (2005-2010)

Font: Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya

2005 2006 2007 2008 2009
Agricultura 0,9% 0,9% 1,1% 1,3% 1,1%
Indústria 41,9% 41,9% 41,0% 36,6% 31,8%
Construcció 7,4% 7,2% 7,5% 12,3% 14,5%
Serveis 43,5% 44,0% 45,7% 44,6% 47,9%
sense ocupació� anterior6,3% 6,0% 4,7% 5,2% 4,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Les activitats que han aconseguit reduir l’aportació de per-
sones aturades són únicament la metal·lúrgica i l’activitat de 
maquinària, material elèctrics i transport, però en percentatges 
poc significatius (un 10% i un 12% respectivament). 

Segons el registre de persones aturades per municipis, es 
pot extrapolar l’atur a les tres àrees de desenvolupament 
socioeconòmic de l’Anoia. Als municipis de la Conca d’Òdena 
hi viuen el 65% de les persones aturades, a l’Anoia Sud hi ha 
el 31% dels aturats i, per últim, el 4% de les persones a l’atur 
viuen en municipis de l’Alta Anoia (xifres totalment lògiques 
si ho comparem amb les xifres  de pes que té la població al 
territori). 

Taula 3.19.- Atur registrat per branques d’activitat a l’Anoia (2005-2010)

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultura, ramaderia i pesca 0,9% 0,9% 1,1% 1,3% 1,1% 1,3%

Ind. Extractives -- -- -- -- -- --

Alimentació, tèxtil, fusta, paper 32,3% 31,7% 31,0% 25,7% 18,3% 16,9%

Química i cautxú 6,2% 6,8% 6,5% 7,2% 1,8% 1,5%

Metal·lúrgica -- -- -- -- -- --

Maquinària, material elèctrics i transport 3,4% 3,3% 3,5% 3,7% 4,6% 3,8%

Construcció 7,4% 7,2% 7,5% 12,3% 14,5% 14,0%

Comerç engròs, reparacions motor -- -- -- -- -- --

Comerç detall 7,1% 7,2% 7,5% 7,3% 7,5% 7,9%

Transport 2,0% 1,9% 1,6% 1,9% 3,1% 2,9%

Hostaleria 7,1% 7,2% 7,5% 7,3% 4,3% 4,4%

Informació i comunicacions -- -- -- -- -- --

Activitats financeres 17,2% 17,6% 18,8% 18,8% 0,4% 0,4%

Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Activitats administratives i serveis auxiliars 4,3% 4,5% 4,9% 4,8% 14,4% 14,1%

Administració pública 5,9% 5,5% 5,4% 4,5% 2,8% 3,0%

Educació -- -- -- -- -- --

Sanitat i serveis socials -- -- -- -- -- --

Activitats culturals, esportives -- -- -- -- -- --

Sense ocupació anterior 6,3% 6,0% 4,7% 5,2% 4,7% 8,4%

Total atur a l’Anoia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Atur per àrees 
socioeconòmiques
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Pel que fa a l’evolució de l’atur per municipis destaquen, amb 
una taxa d’atur superior a la mitjana comarcal, Santa Margarida 
de Montbui (22,7), Vilanova del Camí (21,2) i Cabrera d’Anoia 
(20,1). Per contra Pujalt (3,7), Sant Pere Sallavinera (3,9) i 
Argençola (4,3) registren les taxes més baixes.  

Entre el 2009 i el 2010, el descens més pronunciat de l’atur 
s’ha donat als municipis de Masquefa (-5%), Igualada (-5,9%), 
Vilanova del Camí (-11,7%) i el Bruc (-15,9%). En canvi els 
municipis on l’atur ha augmentat més són La Llacuna (+29,3%), 

Taula 3.20 Atur per àrees socioeconòmiques

CONCA D’ÒDENA ANOIA SUD ALTA ANOIA

% d’aturats 65% 31% 4%

% de població total 61% 34% 5%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. 

Gràfic 3.20.- % d’aturats segons l’àrea socioeconòmica a l’Anoia (2010)

CONCA 
D'ODENA; 65% 

ANOIA SUD; 
31% 

ALTA ANOIA; 4% 

% d'aturats segons àrea de desenvolupament socioeconòmic   

Atur per 
municipis
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Jorba (+11,9%) i Cabrera d’Anoia (+6,4%). Els municipis de 
Piera i Calaf han incrementat el nombre d’aturats entre 2010 i 
el primer semestre de l’any 2011.

A les dades del nombre total d’aturats mensuals registrats a 
l’Anoia any 2010 es pot apreciar que el darrer trimestre del 2010 
el promig mensual de persones aturades a la comarca va ser 
de 10.532 contra el promig mensual de 11.575 persones del 
primer trimestre del mateix any, una reducció del 9% que con-
firma la progressiva disminució del nombre total de persones 
que es troben sense feina.

Taula 3.21.- Taula d’evolució mensual de l’atur per municipis de l’Anoia (2010)

Municipi gener febrer març abril maig juny juliol agost setem-
bre

octu-
bre

no-
vem-
bre

desem-
bre

Calaf 278 274 286 271 257 251 247 256 252 252 224 242

Capellades 467 455 473 471 461 428 419 444 430 431 412 427

Igualada 3.633 3.716 3.757 3.761 3.643 3.491 3.373 3.519 3.448 3.435 3.332 3.322

Masquefa 711 718 742 730 693 674 671 700 680 682 661 659

Òdena 333 332 333 315 306 286 267 276 291 298 296 294

Piera 1.439 1.453 1.503 1.459 1.388 1.355 1.329 1.390 1.313 1.350 1.338 1.385

Santa Margari-
da de Montbui 1.241 1.268 1.288 1.282 1.259 1.216 1.198 1.235 1.189 1.184 1.154 1.169

Vilanova del 
Camí 1.668 1.642 1.692 1.668 1.627 1.559 1.507 1.534 1.515 1.485 1.468 1.442

Resta municipis 1.642 1.679 1.701 1.701 1.651 1.596 1.522 1.585 1.534 1.552 1.549 1.552

TOTAL 11.412 11.537 11.775 11.658 11.285 10.856 10.533 10.939 10.652 10.669 10.434 10.492

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Hermes (DIBA)

Gràfic 3.21.- Atur registrat a l’Anoia per mesos (2010)
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Taula 3.22.- Distribució percentual del total de persones aturades a l’Anoia per munici-
pi (2010)

Distribució per municipis Anoia total atur registrat 2010

Municipi % per municipi 

Calaf 2,3%

Capellades 4,1%

Igualada 31,7%

Masquefa 6,3%

Òdena 2,8%

Piera 13,2%

Santa Margarida de Montbui 11,1%

Vilanova del Camí 13,7%

Resta municipis 14,8%

 Total  100,0%

        Font: Elaboració pròpia a partir de dades BBDD Hermes (DIBA)
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Gràfic 3.22.- Atur registrat per municipis a  l’Anoia (2010)
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L’Anoia és la comarca de l’eix central català amb un major 
decreixement del seu VAB comarcal en l’últim any (-7,36). El 
creixement mitjà de les comarques de l’eix central ha estat de 
-5,9; gairebé un punt i mig de diferència amb la comarca de 
l’Anoia. 

Del conjunt geogràfic de les comarques centrals, les que tenen 
una menor davallada son el Solsonès (-3,31) i el Berguedà 
(-3,87), que es troben per sobre de la mitjana del conjunt de 
Catalunya.

Les comarques de proximitat, com són el Garraf i l’Alt Penedès, 
van tenir un creixement negatiu del seu VAB comarcal anual 
molt similar al de l’Anoia (-6,37 i -5,18 respectivament), espe-
cialment degut a la caiguda del sector de la construcció, que a 
nivell comarcal ha generat resultats com la pèrdua d’ocupació, 
el tancament d’empreses i, en conseqüència, caigudes del 
VAB molt substancials. La lleugera recuperació agrícola i 
el manteniment del sector serveis no han pogut compensar 
aquesta caiguda. 

L’Anoia és una comarca amb una llarga tradició en la indústria 
manufacturera, tot i que el sector que actualment aporta més 
al PIB comarcal és el sector terciari (els serveis representen 
el 54,15%). La indústria ocupa el segon lloc amb un 31,19%, 
un percentatge superior al que aquest sector representa al 
conjunt de Catalunya. És per això que qualsevol incidència en 

Gràfic 4.1.- Evolució del VAB a l’Anoia i Catalunya entre 2006 i 2009

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Anuari Econòmic Comarcal Catalunya Caixa  2010
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el sector industrial afecta més directament a les comarques 
més industrialitzades i amb més dependència d’aquest sector, 
com és el cas de l’Anoia. 

L’Anoia és una comarca on el sector primari creix més del doble 
del que ho fa a Catalunya, ja que el creixement a la comarca 
és del 15,56 i a Catalunya tan sols del 6,4. Aquest creixement, 
però, té poca incidència sobre el VAB comarcal pel poc pes que 
té el sector primari en el PIB comarcal per sectors (un 2,41% 
com s’ha vist en el gràfic anterior). 

El sector industrial pateix una caiguda del 15,58% i la cons-
trucció, l’altre sector afectat per una crisi econòmica global, 
decreix un 10,42%. Aquests dos sectors amb força pes en 
el PIB comarcal són els que marquen la tendència negativa 
global de la comarca. Més endavant, es detallen les activitats 
productives d’aquests sectors que més han incidit en aquesta 
caiguda. 

Gràfic 4.2.- Pes de cada sector en el PIB-
de l’Anoia (2009) 

Gràfic 4.3.- Pes de cada sector en el 
PIB de Catalunya (2009)
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Gràfic 4.4.- Creixement del VAB a l’Anoia per sectors (2009)

Font: Anuari Econòmic Comarcal Catalunya Caixa  2010

Gràfic 4.5.- Creixement del VAB a Catalunya per sectors (2009)

Font: Anuari Econòmic Comarcal Catalunya Caixa  2010
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La renda bruta familiar disponible és de 15.700€ per habitant 
l’any 2008, segons l’última dada oficial proporcionada per 
l’Idescat. Aquesta ha mantingut un increment constant des de 
l’any 2000 fins el 2008. A partir de 2009 semblaria que s’inicia 
un lleuger descens, segons les dades proporcionades pel 
sistema estadístic de la Diputació de Barcelona.  

Les dades de la Diputació de Barcelona37 indiquen que la 
renda bruta familiar disponible per habitant major de 16 anys 
a l’Anoia durant el 2009 baixa fins els 13.630€, el que suposa 
un diferencial respecte del 2008 del 10%. 

Aquest descens és generalitzat a les comarques veïnes i al 
conjunt de municipis de la província de Barcelona, tot i que 
l’Anoia és la comarca amb la major caiguda del RBFD. 
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4.2. Renda Bruta 
Familiar Dispo-

nible (RBFD)

Gràfic 4.6.- Evolució de la Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) per habitant a 
l’Anoia (en milers d’euros)

Font: Hermes. Diputació de Barcelona
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37 Sistema Hermes, d’informació estadística municipal i comarcal. www.diba.cat
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La despesa familiar que realitzen els habitants de l’Anoia a les 
diferents tipologies establertes per l’INE, en termes percentuals, 
és la següent:

La base imposable per declarant resultant de la declaració de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a l’Anoia 
va ésser de 18.773€ amb una quota resultant per declarant 
de 3.868€. Aquesta magnitud a Catalunya va ser d’una base 
imposable de 21.928€ i d’una quota resultant de 5.338 €.
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Taula 4.1.- Renda Bruta familiar disponible per comarques (2008-2009)

Renda bruta familiar disponible

 2008 2009 Variació 

Anoia 15,15 13,63 -10,0%

Bages 18 16,5 -8,3%

Alt Penedès 16,25 15,39 -5,3%

Garraf 15,35 14,03 -8,6%

Província de 
Barcelona 18,37 17,6 -4,2%

Font: Hermes. Diputació de Barcelona.
Unitat: milers d’euros (per habitant major de 16 anys)

Taula 4.2.- Distribució dels pressupostos familiars a l’Anoia (2009)

Distribució dels pressupostos familiars Anoia
%

Aliments i  begudes no alcohòliques 14,16%
Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics 1,62%
Articles de vestir i calçat 5,97%
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles 30,23%
Mobiliari, equipament de la llar i despesa corrents de conservació de la vivenda 4,59%
Salut 2,99%
Transports 12,44%
Comunicacions 2,89%
Oci, espectacles i cultura 7,23%
Ensenyament 1,26%
Hotels, cafès i restaurants 8,99%
Altres bens i serveis 7,63%
Total 100,00%
Font: elaboració pròpia a partir de dades del INE
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Com hem vist, l’Anoia està dividida en tres àrees socials, 
geogràfiques i econòmiques. Aquest apartat recull les prin-
cipals dades econòmiques de les tres àrees pel que fa al 
teixit empresarial i l’ocupació durant l’any 2010 i l’evolució 
respecte anys anteriors. Evidentment, la presència d’Igualada 
fa que la Conca d’Òdena sigui l’àrea amb més empreses, 
especialment pel que fa a les de serveis, ja que la capital 
anoienca concentra el 45,6% de les empreses i el 48% dels 
treballadors assalariats de tota la comarca. 

L’Alta Anoia està marcada bàsicament pel ritme productiu de 
Calaf; aquest població concentra el 4,4% de les empreses de 
la comarca i el 3,8% dels assalariats. En números absoluts 
té 147 empreses, mentre que el segon municipi amb més 
empreses en té només 13. La distància i dependència de 
l’àrea respecte l’activitat econòmica de Calaf és força gran. 

En canvi, a l’Anoia Sud hi ha més poblacions amb un teixit 
empresarial similar. Piera destaca amb 298 empreses (el 
8,9% del total de la comarca), a Masquefa hi ha 173 (5,2%) 
i a Capellades en tenen 138 (4,1%). Entre les tres pobla-
cions concentren el 16,3% dels assalariats de la comarca. 
La dispersió empresarial per l’àrea de l’Anoia Sud facilita 
una distribució de l’ocupació i ajuda a que més municipis 
obtinguin ingressos derivats dels impostos que graven a les 
empreses. 

Segons les darreres dades oficials disponibles, Igualada és 
el municipi amb major PIB a la comarca per la seva evident 
hegemonia empresarial en tots els sectors. Tot i això, Piera, 
Capellades, Vilanova del Camí i Masquefa tenen un paper 
rellevant dins la configuració econòmica de la comarca.

Sectors productius i estructures de suport al desenvolupament econòmic de l’Anoia

4.3. Activitat 
productiva a les 

àrees de 
desenvolupament 

socioeconòmic 
de l’Anoia
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AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS 
ALTA ANOIA 11 50 29 160 
CONCA D'ÒDENA 11 413 269 1551 
ANOIA SUD 12 164 145 537 
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AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS 
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Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INSS a través de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament d’Igualada. 
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Per sectors, cal apuntar que el sector industrial té un clar pre-
domini a Capellades, on representa el 50% d’aportació al VAB 
local mentre que la construcció és el sector prioritari -en termes 
d’aportació al VAB- als municipis de Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui. Tot i ser el sector serveis el que té un 
major pes en el conjunt de municipis, especialment a Igualada 
on aporta més del 60% al VAB municipal, a poblacions com 
Masquefa, Piera i Santa Margarida de Montbui representa el 
50% al VAB local. 
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Taula 4.3.- PIB per municipis (2006)

Municipi PIB (milions €)39 

Capellades 158

Igualada 1.106

Masquefa 115

Piera 183

Santa Margarida de Montbui 75

Vilanova del Camí 135

Font: Idescat.

Gràfic 4.7.- Distribució del VAB sectorial a les principals poblacions de l’Anoia (2006)40
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Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Idescat

39 Última dada oficial disponible correspon al 2006
40 Última dada oficial disponible correspon a l’any 2006



              Informe Econòmic Anual  -  L’Anoia 2011             75 

El sector agrícola avança a la comarca de l’Anoia amb un 
creixement interanual del 15,6%, tot i el decreixement global 
del VAB comarcal. Aquest increment és degut al creixement de 
la producció de cereals, el principal producte del sector, que 
representa més d’un 30% del pes total de les activitats produc-
tives de l’agricultura de l’Anoia. Aquestes, en l’últim exercici, 
han tingut un creixement del 55,3% (gairebé un 40% per sobre 
de la mitjana de creixement de l’agricultura a la comarca).  

Juntament amb els cereals, les explotacions agrícoles de vi i 
les ramaderes de porcí són les que tenen un major pes en el 
sector primari de l’Anoia. Aquests dos sectors han tingut una 
tendència de creixement, però més moderada que els cereals. 
El creixement de l’activitat de producció de vi no arriba a l’1% i 
l’activitat porcina creix per sota de la mitjana un 12,7%. 
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Activitat pro-
ductiva del sec-

tor primari a 
l’Anoia

Gràfic 4.8.- Pes de les principals activitats productives del sector primari a l’Anoia 
(2009) 

Creixement de les principals activitats productives de l'Anoia 2009

Sector primari Creixement Pes
Cereals 55,3% 30,9%
Vi 0,9% 29,5%
Porcí 12,7% 15,4%
Fusta -2,6% 3,8%
Hortalisses -11,0% 3,6%
Vaquí -8,6% 3,0%
Flors 4,4% 2,7%
Aviram 15,6% 2,5%
Fruita fresca -9,1% 1,9%
Altres animals 14,9% 1,2%
Fruita seca 7,3% 1,1%
Oli 64,5% 0,9%
Ous 24,4% 0,8%
Llet 3,2% 0,6%
Tubercles -6,0% 0,6%
Llegums 57,3% 0,4%
Oví 4,6% 0,4%
Altres ramaderies 12,5% 0,3%
Herbacis 30,8% 0,2%
Farratges 22,2% 0,1%
Pesca 0,0% 0,0%
Llavors -0,2% 0,0%
Total 15,6% 100%
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Taula 4.4.- Creixement de les activitats productives de 
l’Anoia del sector primari  (2009)

Sector primari Creixement Pes %

Cereals 55,3% 30,9%

Vi 0,9% 29,5%

Porcí 12,7% 15,4%

Fusta -2,6% 3,8%

Hortalisses -11,0% 3,6%

Vaquí -8,6% 3,0%

Flors 4,4% 2,7%

Aviram 15,6% 2,5%

Fruita fresca -9,1% 1,9%

Altres animals 14,9% 1,2%

Fruita seca 7,3% 1,1%

Oli 64,5% 0,9%

Ous 24,4% 0,8%

Llet 3,2% 0,6%

Tubercles -6,0% 0,6%

Llegums 57,3% 0,4%

Oví 4,6% 0,4%

Altres ramaderies 12,5% 0,3%

Herbacis 30,8% 0,2%

Farratges 22,2% 0,1%

Pesca 0,0% 0,0%

Llavors -0,2% 0,0%

Total creixement 
sector 15,6% 100%

Font: Anuari econòmic comarcal de Catalunya Caixa 2010

Les empreses del sector primari es reparteixen per tot el terri-
tori de la comarca per igual. Un terç de les empreses es troba 
a cada una de les àrees, però la Conca d’ Òdena concentra 
un % major, amb un 42% dels treballadors. L’Anoia Sud té 
una tipologia d’empreses més petites, amb pocs treballadors; 
aquesta àrea, amb el 35% de les empreses del sector primari, 
tan sols ocupa al 17% de treballadors. 

Capítol 4
Sectosr productius i estructures de suport al desenvolupament econòmic de l’Anoia



              Informe Econòmic Anual  -  L’Anoia 2011             77 

La indústria representa el 31,19% sobre el PIB comarcal. 
Aquest sector, com hem vist, ha patit la major davallada amb 
un VAB decreixent del -15,56. Evidentment el decreixement 
del sector industrial i el pes que aquest té a la comarca han 
propiciat la important caiguda del PIB comarcal respecte 
l’exercici anterior. 

En aquest sector destaquen, fonamentalment, les indústries 
relacionades amb el sector tèxtil, que actualment representen 
el 26,3% de les activitats productives industrials. L’activitat 
principal és la fabricació de tèxtil, que al 2010 estava formada 
per 80 empreses que ocupaven a 857 persones. Les 37 in-
dústries relacionades amb la preparació del cuir ocupen a 652 
persones. Destaquen també les 68 empreses de fabricació de 
peces de vestir, que ocupen a 904 persones. En total aquesta 
activitat genera ocupació per 2.413 persones, un 27% del total 
de treballadors del sector industrial comarcal. La fabricació del 
tèxtil al 2009 va decréixer un -15,9%, segons dades de l’anuari 
comarcal de Catalunya Caixa.
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Gràfic 4.9.- % d’empreses del sector pri-
mari  per àrees socioeconòmiques (2010)

Gràfic 4.10.- % de personal assalariat 
del sector primari per àrees so-

cioeconòmiques (2010)

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INSS a través de l’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada. 
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Tot i això, el sectors que van patir una major caiguda van ser 
la construcció (-35,5%) i la maquinària (-28,4%). Aquests són 
sectors amb poc pes en el global de la indústria; en canvi la 
metal·lúrgia, que és una activitat amb molt pes en el sector, 
també ha patit un creixement negatiu del -23% per sota de la 
mitjana del sector. 

La fabricació de paper, l’altra activitat industrial de l’Anoia 
amb un pes molt important, va decréixer un -8,2%, dada 
d’interpretació negativa tenint en compte que aquesta activitat 
ocupa el 20% dels assalariats de la indústria manufacturera 
de l’Anoia i que, per tant, qualsevol variació en la evolució 
d’aquesta activitat industrial repercuteix en gran mesura en la 
pèrdua de llocs de treball de la comarca. 
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Gràfic 4.11.- Pes de les principals activitats productives del sector industrial a l’Anoia 
(2009)

Energia 2,8% Alimentació 4,3% 

Tèxtil 26,3% 
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Altres mineries 4,9% 

Metalurgia 14,1% 

Maquinaria 4,7% 

Eq. Electric 
4,9% 

Transport 2,5% Altres 2,8% 
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 Taula 4.5.- Creixement de les activitats productives de 
l’Anoia del sector Industrial (2009)

Sector industrial Creixement Pes

Energia -16,7% 2,8%

Alimentació 2,2% 4,3%

Tèxtil -15,9% 26,3%

Fusta -8,0% 1,5%

Paper -8,2% 22,5%

Química -3,6% 5,2%

Cautxú -17,9% 3,6%

Altres mineries -25,4% 4,9%

Metal·lúrgia -23,0% 14,1%

Maquinaria -28,4% 4,7%

Eq. Electric -11,6% 4,9%

Transport -35,5% 2,5%

Altres -4,1% 2,8%

Total creixement 
sector -15,6% 100%

Font: Anuari Econòmic Comarcal Catalunya Caixa  2010

La Conca d’Òdena és l’àrea industrial de l’Anoia per excel·lència, 
ja que concentra el 66% de les empreses i el 66% dels treba-
lladors del sector. L’Alta Anoia gairebé no té activitat industrial; 
el 8% de les empreses, el 65% de les quals està concentrat a 
Calaf i tres grans empreses de Calonge de Segarra que ocupen 
a 130 treballadors (el 24% dels treballadors de la indústria de 
l’àrea de l’Alta Anoia). 
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El sector dels serveis té un pes inferior a la comarca de l’Anoia 
sobre el PIB comarcal (un 54,15%) que al global de  Cata-
lunya, on hi ha una dependència molt més agreujada (ja que 
representa el 70,4%). La variació del VAB del sector serveis 
respecte l’any anterior a l’Anoia és manté molt estable, amb 
un creixement negatiu del -1,97. 

Les activitats professionals, l’activitat immobiliària i el comerç 
són les activitats productives amb més pes dins el sector, 
tot i que són tres activitats amb poca variació respecte l’any 
anterior en nombre d’assalariats (i en el cas de les activitats 
professionals és un sector que disminueix la seva capacitat 
de generar ocupació, amb una pèrdua del 9% de treballadors 
respecte l’any 2009). 

Les activitats professionals, tot i que decreixen en nombre de 
treballadors registrats a la seguretat social, és una activitat que 
ha crescut un 2,3% juntament amb les activitats financeres, que 
també creixen un 1,9%. La resta d’activitats, especialment el 
comerç, l’hoteleria i el transport (degut a la caiguda del consum 

Gràfic 4.12.- % d’empreses del sector 
industrial per àrees socioeconòmi-

ques (2010)

Gràfic 4.13.- % de personal assalariat 
del sector industrial per àrees so-

cioeconòmiques (2010)

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INSS a través de l’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada
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i les pujades del preu del cru entre d’altres) han davallat per 
sota de la mitjana del sector (que com hem dit es situava en 
un -1,9%). La caiguda del transport es tradueix en la pèrdua 
de més de 200 persones assalariades en aquesta activitat 
productiva l’any 2010. 

Taula 4.6.- Creixement de les activitats productives de 
l’Anoia del sector dels serveis  (2009)

Sector terciari Creixement Pes

Comerç -3,7% 21,8%

Hoteleria -3,5% 10,6%

Transports -6,6% 6,5%

Finances 1,9% 7,1%

Immobiliari -1,1% 24,0%

Activitats professionals 2,3% 24,3%

Altres -11,2% 5,6%

Total creixement del 
sector -2,0% 100%

Font: Anuari Econòmic Comarcal Catalunya Caixa  2010

Gràfic 4.14.- Pes de les principals activitats productives del sector serveis a la comar-
ca de l’Anoia (2010)

Font: Anuari Econòmic Comarcal Catalunya Caixa  2010
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L’Anoia Sud concentra el 24% de les empreses i el 20% dels 
treballadors del sector serveis, principalment a Piera i Masque-
fa, que són les dues poblacions amb més pes a l’àrea pel que 
fa a empreses i treballadors (entre les dues concentren un 58% 
de les empreses i un 55% dels assalariats de l’Anoia Sud). 

La Conca d’Òdena és l’àrea que monopolitza la prestació de 
serveis amb més del 70% de les empreses i treballadors del 
sector (especialment concentrat a Igualada), tot i que destaca 
l’ocupació que es genera a Santa Margarida de Montbui i Vi-
lanova del Camí (un 12% dels treballadors dels serveis de la 
Conca està localitzat en aquestes dues poblacions i un 14% 
de les empreses). 
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Gràfic 4.15.- % d’empreses del sector 
serveis per àrees socioeconòmiques 

(2010)

Gràfic 4.16.- % de personal assala-
riat del sector serveis per àrees so-

cioeconòmiques (2010)

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INSS a través de l’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.
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A l’Anoia es registren 3.352 empreses (centres de cotització) 
al desembre de 2010, de les quals la distribució per sectors és 
la següent: un 1% de les empreses són del sector agrícola, un 
18,7% són empreses industrials, un 13,2% són de la construc-
ció i el 67,1% restant són empreses del sector serveis. 

Els 9 municipis representats en el gràfic següent agrupen el 
85% de les empreses de la comarca. Igualada acull el 45% 
de les empreses; de la resta de municipis més rellevants,- tot 
i que a molta distància d’Igualada, evidentment- destaquen 
Piera (8,9% de les empreses de la comarca), Vilanova del 
Camí (6,1%), Masquefa (5,2%), Calaf (4,4%), Òdena (4,2%), 
Capellades (4,1%), Santa Margarida de Montbui (3,8%) i la 
Pobla de Claramunt (3,3%).

Com s’ha vist en l’anàlisi anterior, es ratifica que el perfil de 
les empreses de l’Anoia és d’empreses petites; en molts casos 
unipersonals. El 75% de les empreses tenen entre 1 i 5 treballa-
dors. El 10,5% tenen entre 6 i 10 assalariats i el 8,4% ja tenen 
una dimensió mitjana, amb un nombre de treballadors que pot 
anar d’11 a 25 persones. La resta de perfils empresarials són 
percentatges inferiors al 2%. 

La dimensió mitjana és de 7,4 treballadors per empresa, una 
xifra inferior a la mitjana de la província que es situa en 10,5 
treballadors de mitjana per empresa. 
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4.4. Teixit 
empresarial de 

l’Anoia

Gràfic 4.17.- Municipis amb major concentració empresarial (2010)

Font: dades del INSS proporcionades per l’Ajuntament d’Igualada

1527 

298 
203 173 147 141 138 126 111 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

Igualada Piera Vilanova 
del Camí 

Masquefa Calaf Òdena Capellades Santa 
Margarida 

de Montbui 

Pobla de 
Claramunt, 

La 

Municipis de l'Anoia amb major concentració empresarial (2010) 



84              Informe Econòmic Anual  -  L’Anoia 2011

Capítol 4
Sectors productius i estructures de suport al desenvolupament econòmic de l’Anoia

Gràfic 4.18.- Distribució percentual de tipologies d’empreses segons nombre de treba-
lladors (2010)

76,5% 
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8,4% 

1,0% 
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d'1 a 5 de 6 a 10 d'11 a 25 de 26 a 30 de 31 a 50 
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Font: Elaboració pròpia amb dades del INSS proporcionades per l’Ajuntament d’Igualada
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Segons la base de dades SABI42, les 20 empreses líders a 
l’Anoia van tenir uns ingressos d’explotació de 81 milions 
d’euros de mitjana, molt per sobre del conjunt del teixit em-
presarial de la comarca (1,55 MEUR). Entre les empreses de 
major creixement a l’Anoia, destaquen Petromiralles (comer-
cialitzadora de combustible), Esteve Aguilera (que elabora 
gènere de punt), Berneda (manufacturera) i Munich (fabricant 

Capítol 4
Sectors productius i estructures de suport al desenvolupament econòmic de l’Anoia

Taula 4.7.- Relació d’empreses per població i facturació (2009)41 

EMPRESA MUNICIPI FACTURACIÓ 2009 (en 
milers €)

PETROMIRALLES SANTA MARIA DE MIRALLES 858.000,0€41

ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS SL MASQUEFA 135.464,8 € 

HISPANO MECANO ELÈCTRICA, SA SOCIEDAD 
UNIPERSONAL CAPELLADES 92.134,0 € 

XAVIER BISBAL SL IGUALADA 84.681,3 € 

GRUPO EMCOFA DE OBRAS Y SERVICIOS SL IGUALADA 65.345,0 € 

MECAPLAST IBERICA SA LA POBLA DE CLARAMUNT 65.112,0 € 

UNION INDUSTRIAL PAPELERA SA LA POBLA DE CLARAMUNT 62.081,9 € 

HIERROS Y MONTAJES SA PIERA 61.677,4 € 

EMPRESA CONSTRUCTORA FAMILIAR SA IGUALADA 61.564,6 € 

SNOP ESTAMPACION SA LA POBLA DE CLARAMUNT 53.991,0 € 

CONSTRUCTORA DE CALAF SA CALAF 49.701,4 € 

FUNDICIONES DE ODENA, SA ÒDENA 42.507,6 € 

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN SA ÒDENA 29.625,0 € 

PROYECTO FONTANELLAS Y MARTI SL IGUALADA 29.468,7 € 

INOXFIL SA IGUALADA 27.985,3 € 

BEGUDES IGUALADA SA VILANOVA DEL CAMI 26.770,7 € 

COGENERACION UFIC SA LA POBLA DE CLARAMUNT 26.357,7 € 

BERNEDA SA LA TORRE DE CLARAMUNT 23.782,2 € 

PRODUCTOS LAFAC S.L. CALAF 23.253,6 € 

Font: Base de dades SABI 

41 Dades any 2008 BORME 
42 SABI, Sistema Anual de Balanços Ibèrics
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i comercialitzadora de calçat esportiu). La dimensió mitjana 
d’aquestes empreses és de 164 treballadors, molt per sobre 
de la mitjana comarcal, que es situava en 7 treballadors. 
L’orientació exportadora d’aquestes empreses líders a la 
comarca és força notable, ja que venen el 45% de la seva 
producció a l’estranger43 enfront del 6,9% de mitjana que hi ha 
al conjunt de l’Anoia. 

Entre les empreses líders de l’Anoia, segons dades de la 
Diputació de Barcelona, la meitat pertanyen a la indústria 
manufacturera, una a l’activitat d’energia elèctrica, dues a la 
construcció residencial, cinc al comerç a l’engròs i al detall i 
altres del sector serveis.  

Entre les empreses amb major creixement a l’Anoia es troben 
de nou Petromiralles i Berneda SA. Les altres empreses amb 
major creixement són dues empreses manufactureres, dues 
amb activitat comercials i una empresa de serveis empresarials. 
La dimensió mitjana d’aquestes empreses és de 42 treballadors 
i tenen una facturació mitjana de 54,5 milions d’euros. 

Per últim, cal destacar la petita presència de capital estranger 
en el teixit empresarial de l’Anoia, on només 99 empreses són 
de capital estranger (el 4,3% del total). Els sectors amb major 
presència de capital estranger són la construcció i el comerç a 
l’engròs. A la indústria, la inversió estrangera es concentra en 
el tèxtil, la fabricació de productes metàl·lics i el paper. 
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43 Informe territorial de la provincia de Barcelona 2011. Diputació de Barcelona 
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Taula 4.8.- Empreses dels sectors tèxtil i paperer amb major facturació de l’Anoia 
(2009)

EMPRESA MUNICIPI FACTURACIÓ 2009  
(milers €)

UNION INDUSTRIAL PAPELERA SA LA POBLA DE CLARAMUNT  62.082 € 

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN SA ÒDENA 29.625 € 

PROYECTO FONTANELLAS Y MARTI SL IGUALADA 29.469 € 

BERNEDA SA LA TORRE DE CLARAMUNT 23.782 € 

GRAFOPACK SA ÒDENA 22.946 € 

INDUSTRIAS VALLS 1 SA IGUALADA 22.310 € 

BIOSCA RIERA SA IGUALADA 20.137 € 

VILA VAQUES Y PELFORT SA IGUALADA  18.692 € 

ESTEVE AGUILERA SA IGUALADA 18.652 € 

IBERICA DE PAPEL SA LA POBLA DE CLARAMUNT 14.653 € 

VIDAL BOSCH SL IGUALADA  13.623 € 

ORIGINAL BUFF SA IGUALADA 13.621 € 

TELAS Y FABRICADOS NO TEJIDOS SA PIERA 13.517 € 

AHLSTROM BARCELONA SA CAPELLADES 11.661 € 

CURTIDOS BADIA SA IGUALADA 9.701 € 

GRAFIQUES ARGENT SA LA POBLA DE CLARAMUNT 9.074 € 

ABZAC IBERICA SL PIERA 8.090 € 

ALDO MARTIN SA IGUALADA 7.328 € 

Font: Base de dades SABI
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4.5. Estructu-
res de suport al 

desenvolupa-
ment econòmic 

de l’Anoia

Els principals actors públics gestors i executors de les polítiques 
actives d’ocupació a l’Anoia són el Consell Comarcal de l’Anoia 
i l’Ajuntament d’Igualada. Les principals línies estratègiques 
que s’han definit i portat a terme des de l’àmbit del desenvo-
lupament econòmic són44:

Pal·liar els efectes negatius derivats de la transformació 
de l’estructura productiva

Millorar la inserció laboral i la qualitat de l’ocupació

Desenvolupar un pla integral de formació en els sectors 
estratègics de la comarca (principalment detectats en 
l’activitat del gènere de punt, la pell grossa, les arts gràfi-
ques i edició i la fabricació de paper i cartró). 

Analitzar i determinar les infraestructures de suport bàsi-
ques de les empreses

Impulsar el creixement i desenvolupament de l’activitat 
empresarial i els nous sectors emergents

Impulsar la planificació territorial concertada i fomentar la 
consolidació de la imatge interna i externa de la comarca

Anoia Activa - Projecte Treball a les 7 Comarques

Diversificació econòmica mitjançant l’impuls dels sectors 
estratègics (TIC, energies renovables, aeronàutica, pro-
jectes motor del territori)

Enfortir la col·laboració público - privada

Foment de la cooperació entre les entitats públiques de la 
comarca que permeti posteriorment l’acord sobre projectes 
estratègics territorials amb el sector privat

Creació i consolidació d’una xarxa tècnica de promoció 
econòmica i desenvolupament local que faci possible la 
implementació d’aquest projectes en l’àmbit comarcal

Suport al teixit empresarial mitjançant la creació d’espais 
de cooperació públic - privada que permeti la detecció de 

·

·
·

·

·

·

·
·

·
·

·

·
44 Línies estratègiques recollides al Informe de Diagnosi de l’estratègia catalana de 
l’ocupació 2012-2020 . Generalitat de Catalunya
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les necessitats empresarials del territori i la generació de 
projectes i accions de caire estratègic

Millora de la competitivitat turística de l’Anoia mitjançant 
la cooperació entre el sector públic i el privat 

Potenciació i racionalització de la política industrial de la 
comarca tenint en compte el seu entorn amb l’objectiu 
d’atreure inversions per la diversificació econòmica del 
territori

Les polítiques actives de formació orientades a la generació 
de l’ocupació realitzades a l’Anoia durant l’any 2010 han bene-
ficiat un total de 7.240 persones, el que suposa un increment 
respecte del 2009 de 1.668 persones més que s’han beneficiat 
de les 279 accions formatives realitzades al 2010. 

Tot i que l’any 2010 es van realitzar 26 accions formatives 
menys que l’any anterior (279 al 2010 contra 305 al 2009), 
s’ha assolit una major optimització de les accions actives per a 
l’ocupació, ja que s’ha aconseguit un major nombre d’assistents 
i persones beneficiàries de les accions. 

·

·

Polítiques actives d’ocupació a 
l’Anoia 2010 Accions Persones beneficiàries Import atorgat45

Formació i requalificació 184   1.711   

      Per a persones prioritàriament 
desocupades 92   1.433   1.142   

      Per a persones prioritàriament 
ocupades 92   1.391   568   

      e-formació  773    

Oportunitats d’ocupació i formació 3   111   896   

Oportunitats d’ocupació i foment de 
la contractació 35   516   3.535   

Orientació professional 4   3.016   316   

Projectes integrat 38    1.293   

Promoció del desenvolupament i 
l’activitat econòmica 15    331   

Total 279    7.240   8.082   

Font:Diagnosi per a l’estratègia catalana per l’ocupació 2012-2020. Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Departament d’empresa i ocupació. Generalitat de Catalunya

45 Import en milers d’euros
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L’Anoia es mostra com una comarca activa en desenvolupa-
ment de projectes orientats a la millora de l’ocupació i la millo-
ra de la qualitat del teixit empresarial i del desenvolupament 
econòmic comarcal. Els principals projectes engegats, tant des 
del Consell Comarcal com des de l’Ajuntament d’Igualada, que 
actualment estan en marxa o en projecte a l’Anoia són: 

El Projecte de Treball a les 7 comarques (en col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, que promou 
l’ocupació a les comarques de Pallars Jussà, el Ripollès, 
la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i 
l’Anoia. Aquest projecte entra en el seu quart d’any de 
desenvolupament). 

Projecte del parc d’innovació Igualada-Jorba

Projecte aeroport corporatiu Igualada- Òdena 

Parc Motor Castellolí

Projecte Anoia Outlet

Pla Estratègic de l’Anoia

Projecte HUB, un projecte innovador liderat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia amb la participació de sis territoris 
més: l’Alt Penedès, el Bages, el Baix Penedès, el Lluçanès, 
el Garraf i la Segarra. L’objectiu és millorar la qualitat de 
l’ocupació, la cohesió social i la competitivitat de les em-
preses a la Xarxa Hinterland

Projecte Switch, liderat per l’Anoia que integra altres co-
marques de la regió. L’objectiu genèric del projecte Switch 
és dinamitzar el mercat de treball comú del territori per a 
adaptar-lo a un nou model de desenvolupament econò-
mic.

Projecte de promoció del turisme rural i turisme arqueòlo-
gic.

Projecte de promoció d’energies renovables i mediam-
bientals.

·

·
·
·
·
·

·

·

·

Agència de Desenvolupament econòmic de l’Anoia.

Projecte LEADER, consorci de desenvolupament de l’Alt 
Camp, Conca de Barberà i Anoia.

Pla d’Intervenció integral (Llei de Barris)

Projecte de centre d’interpretació paleontològic com a 
atracció turística i cultural.

Projecte del centre d’empreses per a la cooperació al 
desenvolupament.

Pla director turístic del consorci de Turisme de l’Alta 
Anoia.

Pla operatiu d’ocupació turística a l’Anoia.

Programa d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil a l’Anoia. 

·
·

·
·

·

·

·

·

·
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L’Anoia es mostra com una comarca activa en desenvolupa-
ment de projectes orientats a la millora de l’ocupació i la millo-
ra de la qualitat del teixit empresarial i del desenvolupament 
econòmic comarcal. Els principals projectes engegats, tant des 
del Consell Comarcal com des de l’Ajuntament d’Igualada, que 
actualment estan en marxa o en projecte a l’Anoia són: 

El Projecte de Treball a les 7 comarques (en col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, que promou 
l’ocupació a les comarques de Pallars Jussà, el Ripollès, 
la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i 
l’Anoia. Aquest projecte entra en el seu quart d’any de 
desenvolupament). 

Projecte del parc d’innovació Igualada-Jorba

Projecte aeroport corporatiu Igualada- Òdena 

Parc Motor Castellolí

Projecte Anoia Outlet

Pla Estratègic de l’Anoia

Projecte HUB, un projecte innovador liderat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia amb la participació de sis territoris 
més: l’Alt Penedès, el Bages, el Baix Penedès, el Lluçanès, 
el Garraf i la Segarra. L’objectiu és millorar la qualitat de 
l’ocupació, la cohesió social i la competitivitat de les em-
preses a la Xarxa Hinterland

Projecte Switch, liderat per l’Anoia que integra altres co-
marques de la regió. L’objectiu genèric del projecte Switch 
és dinamitzar el mercat de treball comú del territori per a 
adaptar-lo a un nou model de desenvolupament econò-
mic.

Projecte de promoció del turisme rural i turisme arqueòlo-
gic.

Projecte de promoció d’energies renovables i mediam-
bientals.

·

·
·
·
·
·

·

·

·

Agència de Desenvolupament econòmic de l’Anoia.

Projecte LEADER, consorci de desenvolupament de l’Alt 
Camp, Conca de Barberà i Anoia.

Pla d’Intervenció integral (Llei de Barris)

Projecte de centre d’interpretació paleontològic com a 
atracció turística i cultural.

Projecte del centre d’empreses per a la cooperació al 
desenvolupament.

Pla director turístic del consorci de Turisme de l’Alta 
Anoia.

Pla operatiu d’ocupació turística a l’Anoia.

Programa d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil a l’Anoia. 

·
·

·
·

·

·

·

·

·
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5.1. Parc 
Motor Castellolí 
- Campus Motor

L’Anoia es un territori dinàmic i innovador que s’està enfrontant 
a la crisi econòmica, conjuntament amb moltes altres accions, 
amb el desenvolupament d’un conjunt de projectes estratègics 
que tenen com objectiu impulsar la implantació d’activitats 
econòmiques avançades que actuïn de motor de l’economia 
comarcal i siguin complementàries a les activitats que avui en 
dia son majoritàries al territori.

Alguns d’aquests projectes son els que s’expliquen a conti-
nuació.

El Parc Motor de Castellolí és un projecte que te una inversió 
prevista de 3,6 Milions d’euros i que està estructurat en quatre 
eixos, referits a: Circuit de velocitat per a competicions, entre-
naments i proves tècniques; Polígon industrial per a ubicar-hi 
empreses del sector de l’automoció; un Polígon Terciari amb 
zona d’equipaments on s’hi ubicaran empreses del sector 
serveis vehiculades al sector tant de lleure com del món del 
motor i finalment un Centre de formació, anomenat Campus 
del Motor, especialitzat en formacions diverses relacionades 
amb el mon del motor i l’automoció.

Aquest projecte del motor de l’Anoia, constituït pels quatre eixos 
anteriors, és un projecte a llarg termini de desenvolupament 
econòmic i ocupació que compta amb un ampli suport de la 
comarca i del Consell Econòmic i Social de l’Anoia (CESCA), 
atesos els avantatges empresarials i econòmics per l’Anoia:
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Impuls al circuit ja existent, complementant les seves 
ofertes, consolidant els clients existents i incorporant-ne 
de nous

Desenvolupament d’una àrea de serveis terciaris (oci, 
comercial, hotels, restauració, ...) per a les persones que 
treballin al Polígon Industrial de Parc motor, pels estudiants 
i professionals, pel públic assistent als esdeveniments i per 
a tots els conciutadans de Castellolí i de la comarca

Complement al Polígon Industrial del Motor convingut amb 
l’Incasol

Augment de les oportunitats d’accés al mercat de treball 
per les persones en situació d’atur

El Campus del Motor s’ha dissenyat amb l’ambició de ser un 
centre de referència nacional i internacional en el món del 
motor de competició. Per tal de cobrir tots els requeriments 
de formació identificats com a necessaris en aquest món, els 
quatre possibles àmbits de formació son:

Formació per a Pilots: adreçada a joves pilots que vulguin 
compatibilitzar els entrenaments amb la seva formació 
bàsica, de forma que a mig/llarg termini tinguin una sortida 
professional sòlida

Formació en Gestió Esportiva: adreçada a responsables 
d’equips de competició, i a responsables i personal tècnic 
de gestió esportiva que vulguin mantenir-se i/o reciclar-se 
en àrees com normativa, organització, gestió d’equips... 
També a persones titulades universitàries que vulguin 
dedicar-se a la gestió esportiva o complementar la seva 
formació en aquesta àrea de coneixement

Formació en Mecànica de Competició: adreçada a me-
cànics, tant especialitzats en mecànica general com de 
competició, incloent motors, caixes de canvi, suspensions 
i electrònica aplicada als vehicles de competició 

Formació en Carrosseria de Competició: adreçada a tèc-
nics de carrosseria i similars que vulguin especialitzar-se 
en l’àmbit dels materials utilitzats en la competició i que 
estiguin interessats a treballar amb nous materials com 
l’alumini, el carboni o el titani

·

·

·

·

·

·

·

·
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El Campus Motor de l’Anoia pretén ser un nínxol de formacions 
especialitzades, i es marca un objectiu estratègic de futur re-
ferent a l’oferta de formació complementària en l’àmbit de la 
Nàutica i l’Aeronàutica, vinculat a l’Aeròdrom Odena-Igualada, 
per ser un dels aeroports corporatius de Catalunya. Aquests 
àmbits es realitzarien en diferents formats de formació, en 
funció del perfil i l’experiència de les persones interessades. 
Els formats identificats són els següents:

Especialització, per especialitzar les persones provinents 
de Cicles Formatius i donar formació complementària a 
futures promeses del pilotatge que arriben amb la formació 
obligatòria. 

Especialització de Tercer Cicle, formació d’alt nivell adreça-
da a professionals, tant en mètodes de gestió empresarial i 
humana, com en les últimes tecnologies aplicades al motor 
de competició, així com en les normatives i diferents ens 
reguladors d’aquest esport.

Seminaris, sessions realitzades per persones rellevants 
en l’àmbit del motor, per empreses que vulguin presentar 
novetats tecnològiques, per federacions que informin so-
bre canvis en normatives, etc. Adreçats tant als alumnes 
del Campus del Motor com als professionals del sector i 
a aficionats.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha 
atorgat la ubicació de l’aeroport corporatiu / empresarial a 
Igualada i Òdena. El futur aeroport estarà ubicat en l’àrea on 
es troba situat actualment l’aeròdrom d’Igualada i, una vegada 
realitzats els treballs de remodelació, complirà tots els reque-
riments aeronàutics, urbanístics i mediambientals necessaris 
per poder acollir aquesta instal·lació. Aquest aeròdrom ocupa 
actualment unes 33,8 hectàrees i està situat a 3 quilòmetres 
a l’est d’Igualada.

D’aquesta manera, s’avança en el procés per impulsar aquest 
nou aeroport que es convertirà en un element de dinamització 
econòmica per a tota la comarca de l’Anoia, i contribuirà alhora 
al desenvolupament de la xarxa aeroportuària de Catalunya i 
de la indústria aeronàutica.

5.2. Aeroport 
Corporatiu 

Òdena-Igualada

·

·

·
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Es vol convertir l’aeròdrom en l’aeropor t  corporatiu de Ca-
talunya, al nivell dels més moderns d’Europa i amb capacitat 
per acollir vols d’aviació privada, de negocis o empresarials, 
així com esportius o d’emergència. Es tractarà d’un aeroport 
que acollirà aeronaus capacitades per a fer vols de curta, mitja 
i llarga distància i apte per convertir-se en una de les portes 
de sortida de l’ajuda humanitària de les accions solidàries 
per donar resposta a les situacions d’emergència nacional i 
internacional.

El Centre de Simulació 4D Health té com a objectiu innovar en 
la millora de la seguretat dels pacients mitjançant la correcta 
adquisició de les competències dels professionals de l’àmbit 
de la Salut i la disminució dels errors mèdics són els objectius 
bàsics d’ aquest projecte.

La complexitat de l’entorn en el qual els professionals del món 
Salut (medicina, infermeria,farmacèutics, biòlegs, psicòlegs 
etc). han d’aplicar els coneixements adquirits durant la seva 
formació acadèmica fa que siguin els pacients qui pateixin les 
conseqüències de la denominada corba d’aprenentatge.

Els errors mèdics també tenen un cost per l’Administració, 
700 milions d’ euros/any segons dades del Mº de Sanidad y 
Consumo (2008).

Si bé en certes professions tant la simulació (en el cas dels pilots 
d’avió, per exemple) com l’ entrenament previ (els esportistes 
dediquen una proporció del 90% de temps a l’entrenament i un 
10% al partit o competició) són essencials, en les professions 
relacionades al món de la Salut una part de l’aprenentatge 
encara repercuteix excessivament en els pacients.

Si considerem que més del 70% dels errors mèdics es deuen 
a competències no tècniques, entenem que és absolutament 
necessària la creació d’una infraestructura com 4D Health, on 
s’hi treballin les competències transversals dins dels processos 
clínics mitjançant la creació de super-escenaris -quasi- reals.

4D Health complementa (no substitueix ni duplica) les diferents 
formacions que inclouen la simulació i que ja es realitzen a 
l’actualitat.

5.3. 4D Health - 
Xarxa de 

simulació en 
medicina 
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Aquest és un projecte de xarxa, on els diferents actors tenen 
un grau de protagonisme variable segons les diferents línees 
del projecte:

Universitat
Salut (Institut Català Salut/XHUP)
Entorn R+D+I (Centres Tecnològics, entre altres)
Empreses
Simulació
Administració
Societat civil (pacients)

L’aprofitament i reutilització de part de l’antic Hospital (edifici 
titularitat de l’Ajuntament d’Igualada) permet minimitzar els 
costos de la construcció d’una infraestructura d’aquestes ca-
racterístiques.

El finançament de les obres (finalització juny 2013) es realitza 
mitjançant un fons FEDER concedit a l’Ajuntament.

Fins ara ha desenvolupat el projecte de forma voluntària i a 
dedicació parcial un equip liderat pel Dr. Enric Macarulla i amb 
responsables de les diferents àrees:

Direcció, conceptualització i metodologia
Relacions externes, estratègia i empreses
Techno (telecomunicacions i realitat virtual)
Avaluació del Comportament

4D Health forma part de la Xarxa de Simulació del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya i està inclòs en 
el Pla Nacional per la Recerca i la Innovació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

Si bé és un projecte nascut d’ una iniciativa local, la cooperació 
amb altres iniciatives (a Espanya o Internacionals) i el treball 
en xarxa en són principis fonamentals.

Actualment s’està elaborant el Pla de Negoci detallat i la 
base jurídica de la Fundació. Compta ja amb la implicació 
d’mportants empreses (nacionals i internacionals) del sector i 
institucions com l’ Acadèmia de Ciències Mèdiques.
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L’any 2010 ha estat un any de profundes transformacions de 
l’economia espanyola, catalana i  anoienca, igual que ha succeït 
amb la zona de l’euro. A més, s’han refredat de forma important 
les expectatives que auguraven els primers indicis de recupe-
ració econòmica durant l’any 2011. L’entorn internacional és 
cada vegada menys favorable i la crisi de confiança, derivada 
de la persistent crisi del deute sobirà, i les seves conseqüències 
sobre l’activitat creditícia i l’activitat productiva són importants i 
no ajuden a generar confiança en les economies locals.

En el quart trimestre del 2010, els indicadors d’activitat de 
l’economia catalana recullen una situació en què l’escàs 
creixement de l’economia el va aportar la força del sector 
exterior, afavorit per una lleu recuperació del turisme nacional 
i estranger. En canvi, la confiança dels consumidors es troba 
en franc declivi i mostra d’això és la reducció de la despesa 
familiar, apuntant a una dinàmica cada vegada més feble del 
què s’esperava a finals de l’any 2010.

Amb tot, la significativa desacceleració de les rendes de fa-
mílies i d’empreses en aquest any 2010 ha suposat que la 
caiguda de les seves ràtios d’endeutament hagi estat encara 
reduïda. En aquest sentit, el mínim creixement de la despesa 
privada té com a conseqüència una progressiva reducció del 
deute del sector privat, un efecte no buscat però que és positiu 
i necessari perquè en el futur es pugui recobrar un camí de 
recuperació del consum sobre bases sòlides. 

En relació a la reducció del consum és important destacar 
que, en l’actual context econòmic, no es pot descartar que es 
mantinguin les condicions restrictives d’accés al finançament. 
Aquestes afecten més als que són més dependents del crèdit 
bancari, com les famílies i les petites i mitjanes empreses i, 
per tant, això pot provocar que encara es tardi un temps a 
veure una evolució positiva d’aquest factor fonamental pel 
creixement econòmic.

També cal dir que una de les principals causes de la reducció 
del consum és la continuada pèrdua de llocs de treball que es 
segueix registrant. Tot i això, a la comarca de l’Anoia a finals 
de l’any 2010 es comencen a detectar algunes indicacions que 
el mercat de treball està en una dinàmica més positiva que 
a principis d’any. Les dades d’atur registrat confirmen que la 
destrucció d’ocupació s’ha reduït en un 5% a finals del 2010. 
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No obstant això, l’atur continua afectant a gairebé 10.500 per-
sones i la generació d’ocupació és un dels principals reptes 
que té l’economia comarcal els propers anys.

En relació a l’activitat empresarial, la comarca de l’Anoia va 
tenir a l’any 2009 el tercer pitjor registre de creixement del VAB 
de Catalunya  (-7,3%). L’Anoia està prop de 6 punts percen-
tuals per sota el creixement general (0,8%) de Catalunya. El 
principal sector responsable d’aquest resultat és la indústria, 
que va caure el 6,8% i també va tenir una davallada la cons-
trucció, que va restar 0,9 punts. Les activitats terciàries i el 
sector primari van mostrar avenços del 2,8 i de l’1,8%, ambdós 
per damunt la mitjana de Catalunya. En termes acumulats del 
període 2000-2008, el creixement ha estat del 14,6%, inferior 
al del conjunt català (24,2%).

Les dades ens mostren que els sectors de la indústria i la 
construcció encara es troben en una dinàmica de decreixement 
però que els sectors serveis i el sector primari comencen a tenir 
una certa recuperació que s’ha de consolidar durant els pro-
pers anys. Tot i això, és imprescindible que el sector industrial, 
clau en l’economia comarcal, agafi un camí de creixement que 
incideixi sobre l’ocupació i això només es donarà els propers 
anys amb l’impuls conjunt dels empresaris, administracions i la 
resta de la societat civil per recolzar les empreses tradicionals 
i impulsar projectes que generin nous espais d’innovació i de 
creixement empresarial i social.

Davant d’aquest context macroeconòmic complicat i ple de 
reptes, les empreses, les entitats socials i econòmiques i les 
administracions publiques de l’Anoia s’han fixat com a prioritats 
de futur l’impuls de tot un conjunt de mesures per desenvolupar 
projectes que tenen com a missió servir, no només per dina-
mitzar l’economia comarcal, sinó també per iniciar el procés 
de transformació del model productiu de l’Anoia. Aquestes 
combinen sectors tradicionals competitius amb noves activitats 
empresarials vinculades a la salut, les noves tecnologies, les 
energies renovables, així com les infraestructures sostenibles 
de nova generació, que serveixen per augmentar el trànsit de 
productes i mercaderies i la logística.

Cal recordar que, actualment, tots els territoris, nacionals i 
internacionals estant lluitant per transformar i enfortir la seva 
economia. Treballen per incrementar la seva competitivitat i 
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per captar inversions i així reforçar i augmentar la seva riquesa 
econòmica i social.  Com a resultat d’això, en els darrers deu 
anys s’ha produït un canvi fonamental en les estratègies dels 
territoris per impulsar la seva economia i la seva societat: avui 
la clau és la innovació, la formació, la retenció i motivació del 
talent i l’ús intensiu de les noves tecnologies.

A l’Anoia, les empreses, les administracions publiques i les 
associacions empresarials i sindicals han decidit respondre a 
aquests reptes de present i futur de forma contundent, amb 
accions de recolzament als emprenedors, la millora i reforça-
ment dels programes de formació, l’actuació sobre les persones 
desocupades que tenen més dificultats per trobar feina... per 
tal de consolidar uns fonaments econòmics mes sòlids i més 
competitius que donin resposta a les demandes dels ciutadans 
de la comarca i assegurin la qualitat de vida dels mateixos.

Com dèiem abans l’Anoia i la seva força com a comarca in-
novadora es veu reflectida en els projectes que es destaquen 
en aquest Anuari, reduïda mostra d’algunes de les iniciatives 
actuals, amb valors competitius que les fan singulars i, en molts 
casos, exemples de col•laboració publica – privada, model de 
treball compartit clau per assolir l’èxit en projectes d’aquestes 
característiques. 

Són projectes com el 4D- Health, una iniciativa molt impor-
tant que té com principals objectiu innovar en la millora de la 
seguretat dels pacients mitjançant la correcta adquisició de 
les competències dels professionals de l’àmbit de la Salut i la 
disminució dels errors mèdics. O com el projecte de l’Aeroport 
Corporatiu i de càrrega d’Òdena, que ha de reforçar la pro-
jecció nacional i internacional de la comarca o com, per últim, 
el Parc del Motor de Castellolí, una activitat empresarial que 
combina el seu funcionament lúdic amb el d’una instal•lació 
singular, que té un ambiciós programa de formació conjunta-
ment amb la implantació d’un tipus d’activitat econòmica molt 
especialitzada.

En definitiva, projectes de present i futur  que són una mostra 
de tot el què s’està treballant a l’Anoia i que responen a ob-
jectius clars i bens dissenyats, amb vocació per augmentar la 
projecció nacional i internacional i generar activitat empresarial. 
Activitat innovadora afegida a les característiques pròpies de 
l’Anoia, con son el seu sòlid teixit empresarial, reconegut per 
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la seva empenta i la capacitat de superar les moltes dificultats 
de l’economia actual, els recursos i actius públics, amb llarga 
experiència de treball per consolidar l’activitat de promoció 
econòmica, com Ig-nova d’Igualada o les diverses àrees 
responsables dels ajuntaments de la comarca o del Consell 
Comarcal, i l’acció concertada de les associacions empresa-
rials, com la UEA o la Cambra de Comerç, estableixen un marc 
esperançador pel futur de la comarca. 

Exemples d’emprenedoria i innovació que demostren, una ve-
gada més, que l’Anoia és un territori amb present i futur, amb 
potencial per atraure inversions i generar riquesa econòmica i 
social i amb una infinita capacitat per consolidar i impulsar les 
seves empreses, amb un model productiu que ja es fonamenta 
en la innovació, la internacionalització i la gestió sostenible del 
territori, que assenyala amb fortalesa el camí de sortida de 
l’actual crisi econòmica i social. 
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