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III. Àmbit econòmic: síntesi
III.1. Característiques generals de l’economia

•

L’estructura productiva del municipi d’Esplugues de Llobregat està
dominada pel sector serveis (71,7%), però en menor proporció que en
el conjunt de Catalunya (75,7%) i de l’Àmbit Metropolità (79,3%).

•

El segon sector en ocupació a Esplugues és l’industrial (20%) i representa
un percentatge d’ocupats/ades superior a la de la resta de territoris,
també per sobre del Baix Llobregat en conjunt.

•

La construcció ocupa al 8,2% de les persones ocupades a Esplugues, i és
un sector amb més pes a aquest municipi que a l’Àmbit Metropolità.

•

Principalment es tracta d’ocupació en les indústries manufactureres
(19,7%), el comerç a l’engròs (17,2%) i les activitats administratives i
auxiliars (16,4%).

Aquestes 3 ocupacions concentren el 53% de

l’ocupació del municipi i en conjunt tenen més pes a Esplugues que en
la resta de territoris.
⎫ Un territori amb un motor industrial dins d’un entorn
general que tendeix als serveis

!

⎫ Més pes de la construcció dels que treballen a activitats
sanitàries i serveis socials i menys pes del comerç a
l’engròs

•

El pes de les empreses mitjanes, de 51 a 250 treballadors, és del 31,7%,
força per sobre del que suposa al conjunt de Catalunya. Les
empreses petites de menys de 50 treballadors només representen el
40% (vs 48% a Catalunya).

•

A Esplugues de Llobregat el 18,4% de la població afiliada a la seguretat
social ho és en règim especial de treballadors/es autònomes, un
percentatge global similar al del conjunt de territoris.
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•

A Esplugues els treballadors/es de la construcció ho són en menor
mesura en la RETA (25,3% a Esplugues vs 35,9% a Catalunya),
mentre que en els serveis el pes de l’ocupació per compte propi és una
mica més elevat (20,3% a Esplugues vs 17,6% a Catalunya).
⎫ Empresa de grandària mitjana

!

⎫ Moderat pes de l’ocupació per compte propi, una mica més
en els serveis
⎫ Construcció amb major component assalariat

•

Municipi en un entorn altament polaritzat en situacions de pobresa i
exclusió. L’Àmbit Metropolità en major risc de pobresa de Catalunya
(20,7% vs. 18,2%), i el Baix Llobregat és la comarca amb menor renda
familiar disponible bruta per càpita (15,20 milers d’Eur. per hab), però la
situació d’Esplugues (17,19 milers d’Eur per hab.) està molt
allunyada del conjunt de la comarca (15,35 milers d’Eur per hab.).
⎫ Municipi situat en un entorn de major precarització
econòmica que el que viu el propi municipi
⎫ Cal valorar si la importància d’aquest entorn a l’hora de
determinar les actuacions vers la vulnerabilitat, s’adequa a
les realitats de municipi

!

-

Cal recordar que el 21,6% de les problemàtiques ateses al
municipi són de tipus econòmic sent una de les 3
problemàtiques més freqüents a Esplugues

-

A més el 2011, el 25,38% de les problemàtiques ateses van
ser de tipus econòmic, les segones en importància després
de les de salut i drogodependència

III.2. Indicadors de vulnerabilitat

•

A Esplugues de Llobregat l’assistència social per via d’ajudes i pensions
no contributives, LISMI, ajuts assistencials i complements de pensió de
viduïtat és lleugerament menys intensa que en el conjunt de Catalunya
(14,68 de cada 1000 hab. vs. 15,45‰ a Catalunya)
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•

La distribució de les pensions contributives en general i dels ajuts
complementaris a les pensions de viduïtat és molt similar a la del conjunt de
Catalunya.

•

En canvi, es pot estimar que la taxa de beneficiaris/àries del PIRMI
per cada 1000 hab. a Esplugues és lleugerament més alta (5,80‰)
que la del conjunt de Catalunya (5,67‰) i de la província (5,10‰),
en 2010. 1 .

•

D’acord a la informació judicial, al Partit Judicial d’Esplugues entre 2006 i
2009 s’han produït 7,99 assumptes relacionats amb procediments
arrendaticis i execucions hipotecàries per cada 1.000 habitants, una
taxa molt per sota de l’estimada en el conjunt del Baix Llobregat
(9,64‰) i especialment baixa si es compara amb Barcelona província
(11,08‰) i Catalunya (12,67‰).
Una evolució més estable que en el conjunt de Catalunya: entre 2007 i
2008 es van mantenir més estables i entre 2008 i 2009 han crescut amb
menor intensitat de com ho han fet a Catalunya en conjunt.
Les execucions hipotecàries han anat prenent protagonisme (en 2009
eren al 35,1% dels casos ingressats), però tenen una menor importància
dels que en el conjunt de Catalunya (51,4%) i que a la resta de
territoris.

•

A la demarcació de Barcelona el 31,8% de les persones aturades registrades
no tindrien prestació d’atur, un percentatge lleugerament per sobre del que
s’observa al conjunt de Catalunya (28,7%).
Si s’apliqués la mateixa proporció al volum de persones registrades com a
aturades a Esplugues de Llobregat, s’estimaria que aproximadament
1.100 persones estarien en atur sense prestació.

1

Suma de titulars i beneficiaris.
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⎫ La situació econòmica no mostra debilitats amb els criteris
tradicionals d’assistencialitat, estabilitat i dificultats
econòmiques

!

⎫ Tanmateix, cal aprofundir en les raons per les quals hi ha
una major presència de l’RMI, si bé aquesta no és
excessivament alta.
⎫ L’evolució de les problemàtiques d’habitatge és menys
intensa que en altres territoris, sembla estar més estable i
amb menor component hipotecari
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IV. Àmbit mercat de treball: síntesi
IV.1. Característiques sociodemogràfiques

•

31.612 persones d’entre 16 i 64 anys, el que emmarcaria el mercat de
treball potencial.
⎫

Homes i dones suposen la mateixa proporció com a la resta de
territoris.

⎫

La població de 45 a 64 anys supera lleugerament la proporció
habitual, reflectint

l’estructura

general

comentada

en

el capítol

sociodemogràfic. D’aquesta manera, es concentra entre els 30 i 44
anys (34,5%), i entre els 45 i 64 anys (40,8%)
⎫

1 de cada 4 persones potencialment actives són joves menors
de 30 anys (24,7%).

⎫

17,1% de la població potencialment activa és de nacionalitat
estrangera, una taxa similar a la del conjunt de Catalunya
(19%). La seva distribució entre homes i dones en edat activa
no presenta diferències.

⎫

Són més joves (ja que el 35,4% té entre 15 i 29 anys, mentre que
entre la població espanyola aquest col·lectiu és del 23,7%), i la
població de 30 a 44 anys representa el 45,7%. Només el 19,0%
supera els 44 anys.

•

La taxa d’activitat estimada a Esplugues el 2011 és del 76,7%, és a dir, el
76,7% de la població de 15 a 64 anys estaria activa laboralment. El
que suposa 24.309 persones aproximadament.
⎫

La taxa d’activitat de les dones és força inferior a la dels
homes (71% vs. 82,1%). Aquesta diferència és similar a l’existent
a la resta de territoris analitzats.
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⎫

Quant a l’edat, la població jove té unes taxes d’activitat
inferiors (65,6%) però similars entre homes i dones, sent la taxa
d’activitat màxima entre els 30 i 44 anys (91,5%), però a partir
d’aquestes edats la diferència per gènere ja és més evident sent
màxima a partir dels 45 anys.
⎫ Per tal de dissenyar polítiques de promoció econòmica i
formatives cal tenir molt presents les característiques

!

diferenciadores del mercat de treball estranger i de
nacionalitat espanyola
⎫

Hi ha 17.086 afiliats a la Seguretat Social, el 18,7% dels quals
està afiliat a la RETA, és a dir al Règim Especial dels Treballadors
Autònoms. Aquesta taxa de treballadors/es per compte propi és molt
similar a la que s’observa a la resta de territoris.

•

El ritme de les contractacions a Esplugues és molt similar al del Baix
Llobregat en conjunt, però més irregular que el que s’observa al
conjunt de Catalunya.

•

A Esplugues s’observa certa estacionalitat de les contractacions amb
punts de contractació al maig, al juliol, i especialment al setembreoctubre. El pic d’abans de l’agost i de la tardor, setembre-octubre, s’ha
anat fent menys intens a mesura que el volum de les contractacions s’ha
anat afeblint.

•

Des de 2006 cada mes s’han fet menys contraccions que en el mateix
mes de l’any anterior, si bé a Esplugues els fluxos han estat molt
particulars.
⎫

Esplugues

ha

viscut

una

reducció

significativa

de

les

contractacions des de setembre de 2007, amb taxes de variació
molt altes, és a dir amb fortes reduccions dels contractes
realitzats.
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⎫

El ritme de decreixement continua en 2010 i 2011 si bé amb les
taxes una mica més moderades i amb algun mes de recuperació,
però sempre amb caigudes més intenses que a Catalunya en
conjunt, seguint la tònica del Baix Llobregat però també amb més
intensitat.

⎫

!

•

En 2012, s’observa certa recuperació en febrer i abril.
⎫ El municipi ha acusat especialment la caiguda de les
contractacions

Fixant l’atenció en 2011, la contractació a homes i dones va ser similar. En
canvi, per edats sí que s’observen particularitats d’Esplugues. El
40,3% dels contractes es fan a menors de 30 anys i el 41,3% a persones
entre 30 i 44 anys. Si es compara amb el conjunt de Catalunya, hi ha un
major pes de la contractació a persones majors de 45 anys (18,5% vs
15,6% al conjunt de Catalunya).

•

La majoria de contractes que es fan a Esplugues són a persones amb un
nivell

de

formació

considerat

com

d’educació

general

(56,8%).

A

continuació, se situen els contractes a persones amb formació superior
(22,0%). La contractació de persones amb formació professional (10%) és
força baixa i similar a la de persones sense formació (11,2%).
En termes comparatius, a Esplugues destaca el pes de la contractació a
persones amb estudis superiors (22% vs. 16% del conjunt de
Catalunya). Tanmateix el percentatge de contractes a persones sense
estudis i a persones amb formació professional de grau mig és
similar al del conjunt de territoris propers.

•

La major part de la contractació que es fa a Esplugues és en el sector
serveis (80,3%), seguit a molta distància de la construcció (11%) i la
indústria (8,8%). El pes de la construcció i la indústria en la
contractació a Esplugues és molt alt si es compara amb el conjunt de
Catalunya (6,5% en cada cas).
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•

Traduint les contractacions en ocupacions, s’observa que a Esplugues la
major part de les mateixes són a treballadors no qualificats (23,4%)
i treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i
venedors de comerços (20,5%).
Tanmateix, el percentatge de contractes d’aquestes dues ocupacions
és més baix que en el conjunt de Catalunya, ja que cal destacar el
pes de les següents 4 ocupacions en la contractació d’Esplugues: els
tècnics

i

professionals

professionals

científics

de
i

suport

(16,6%

intel·lectuals

vs.

(13,8%

9,8%),
vs.

els

10,9%),

tècnics

i

empleats

administratius (11% vs. 8,1%) i els artesans i treballadors qualificats de les
indústries manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels operadors
d'instal·lacions i maquinària (9,2% vs. 6,8).
⎫ S’observa certa dualització de mercats de treball que
denota

mancances

en

la

capacitació

i

certificació

professional, ja que mentre que hi ha més contractació a
persones amb estudis superiors la contractació a persones amb
qualificació professional és dèbil

!

⎫ Malgrat la indústria suposa el 20% del mercat de treball
(afiliació) només genera el 8,8% de les contractacions.
D’aquesta manera, cal tenir present que la indústria és un
sector sòlid però poc dinamitzador del mercat de treball
⎫ El repte actual se situa en valorar el perfil de la demanda de
treball en relació a l’oferta, i la possibilitat de millorar la
certificació de coneixements i la formació professional
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IV.2. Indicadors de vulnerabilitat

•

La majoria dels contractes que es registren 2 a Esplugues són temporals (la
mitjana interanual de 2011 és de 84,7%), com en la resta de territoris
analitzats, si bé el pes dels contractes temporals és lleugerament
inferior al del conjunt de Catalunya i també de la comarca en conjunt
i la província.
L’evolució de la taxa de temporalitat és irregular a Esplugues, sovint
per sota de la resta de territoris, entre 2008 i 2009 va decréixer ,
però cal associar aquests nivells mitjans a que la temporalitat és molt
oscil·lant.

•

La durada dels contractes temporals a Esplugues és probablement
més llarga que en d’altres territoris, ja que el pes dels contractes de
menys d’un mes de durada és només del 24,3%, mentre que a Catalunya en
conjunt és del 36,3%.
Així, la durada més habitual és de 1 a 6 mesos (44,1%), mentre que el
22,7% són contractes de més de 6 mesos de durada. Aquest percentatge
també és força superior si es compara amb la resta de territoris (3,2%) en
el conjunt de Catalunya.
Tanmateix, els contractes de durada indeterminada només suposen l’1,8%
dels contractes temporals, sent a Catalunya el 35,4%.
Comparant amb la resta de territoris, a Esplugues la temporalitat és
especialment baixa entre el col·lectiu de 30 a 44 anys (82%), i
encara que és superior entre els més joves (88,9%), també ho és menys
que en el conjunt de Catalunya (92,2%).

2

L’anàlisi de la temporalitat a nivell local cal fer-lo en base als contractes registrats. Altres anàlisis, de
tipus estructural es basen en els resultats de l’EPA (enquesta de població activa), que permet establir
quantes persones tenen una relació estable amb el seu lloc de treball i quantes la tenen temporal.
Aquesta font no proporciona dades a nivell local, sent la seva màxima desagregació la província.
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La temporalitat és especialment baixa en els contractes a persones
amb estudis superiors (78,8% vs. 85,8% a Catalunya en conjunt),
especialment quant es tenen estudis de segon i tercer cicle. També és
inferior que al conjunt de Catalunya i a la resta de territoris, entre
les persones amb educació general (85%) i les persones amb
formació professional (87,5%). Així, a Esplugues la major temporalitat
es dóna entre els contractes a persones sense estudis o amb estudis
primaris incomplets (90,7%).
La taxa de temporalitat és més baixa que en el conjunt de Catalunya
en tots els sectors excepte en la construcció, i especialment baixa en
la indústria (70,1% vs. 79,8%). De fet, com en el conjunt de Catalunya
la indústria és el sector amb menor temporalitat, que encapçala la
construcció seguida dels serveis.
⎫ Malgrat aquestes dades amb nivells de temporalitat del
85% la menor temporalitat no es pot considerar una
fortalesa
⎫ Tanmateix, Esplugues és un municipi amb menor
temporalitat i una temporalitat més concreta i menys
estable en la seva evolució
⎫ Al seu torn, existeixen col·lectius especialment privilegiats
quant a l’estabilitat de la seva ocupació, un perfil que es
podria caracteritzar per

!

-

30 a 44 anys (82%)
estudis superiors (78,8%)
de la indústria (70,1%)

⎫ De nou es posa de manifest una possible dualització del
mercat de treball i que les dades agregades del municipi no
poden visibilitzar. Tanmateix, el perfil més desfavorit seria:
-

Contractes de menys d’ mes (24,3%,) i d’1 a 6 mesos
(44,1%)
Menors de 30 anys (88,9%)
Persones sense estudis o amb estudis primaris incomplets
(90,7%)
Sector de la construcció (88,5%)
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•

Des de 2008 l’atur registrat ha experimentat un ritme de creixement
molt accelerat, que tanmateix a Esplugues és menys intens, excepte
en 2011.
Concretament, l’abril de 2012 a Esplugues es registraven 3.504
persones aturades en les oficines del SOC, el que suposa el 5% de l’atur
registrat al Baix Llobregat.
La menor intensitat del creixement de l’atur a Esplugues es posa de
manifest en que en 2008 mentre que al conjunt de Catalunya l’atur registrat
havia crescut el 30,1% a Esplugues el creixement va ser del 26,8%.
Cal dir però, que el creixement de l’atur ha estat tant gran que entre 2006
i 2011 l’atur registrat va créixer un 112,2%.
A més, en 2011, el creixement a Esplugues ha estat superior (5,7%
vs. 4,7%).
La taxa d’atur estimada elaborada pel programa HERMES de la DIBA indica
que, a l’abril de 2012, a Esplugues 14,41% de la població activa
estava a l’atur. Es tracta d’una taxa lleugerament per sota del
conjunt de la província de Barcelona.
Per poder comparar amb les dades oficials de Catalunya, cal referir-se a les
dades de l’EPA, que tenen una periodicitat trimestral. D’acord a aquesta
font, a Catalunya el darrer trimestre l’atur afectava al 22,48% de la
població activa i a Barcelona al 21,61%, havent experimentat un fort
creixement des de 2011.
Aquesta comparativa posa de manifest que l’estimació d’Hermes a partir de
dades estimades per a la província de Barcelona subestima l’atur real, i la
magnitud dels canvis. Si apliquem la mateixa lògica a la situació d’Esplugues
cal valorar que la taxa d’atur real pot ser força més elevada,
probablement d’entre 3 i 5 punts superior, i que el ritme de
creixement és força més intens en el darrer any.
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•

Tanmateix, l’estimació és l’única dada amb la que es compta a nivell local i
ja sigui amb aquesta dada o amb l’atur registrat, cal fer una breu
caracterització de l’atur al municipi. En aquest sentit l’Hermes de la
Diputació de Barcelona indica que la taxa d’atur estimada és similar entre
homes i dones a Esplugues i que augmenta amb l’edat de la
població. Així, la taxa d’atur dels més joves, se situa sobre el 12-13%
mentre que a partir dels 55 és del 20%.
Al seu torn, entre la població jove, la taxa d’atur és superior entre
homes i dones, mentre que entre la població adulta, a partir dels 50
anys, la taxa d’atur és superior entre les dones que entre els homes.
⎫ A Esplugues el creixement de l’atur ha estat des de 2006 ha
estat menys intens
⎫ L’abril de 2012 a Esplugues es registraven 3.504 persones
aturades en les oficines del SOC
⎫ La taxa d’atur estimada elaborada pel programa HERMES de la
DIBA indica que, a l’abril de 2012, a Esplugues 14,41% de la
població activa estava a l’atur. Es tracta d’una taxa
lleugerament per sota del conjunt de la província de
Barcelona

!

⎫ Cal valorar que la taxa d’atur real pot ser força més
elevada, probablement d’entre 3 i 5 punts superior, i que el ritme
de creixement és força més intens en el darrer any
⎫ Tanmateix les dades de 2011 i 2012 no són tant moderades
con en etapes anteriors
-

En 2011 el creixement de l’atur ha estat superior al de
Catalunya (5,7% vs. 4,7%).

-

La taxa d’atur de l’Hermes-DIBA és de les més altes del període
(14,41% l’abril de 2012)

⎫ D’acord a aquesta font, la taxa d’atur a Esplugues és:
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-

Similar entre homes i dones

-

Augmenta amb l’edat

-

Entre la població jove, la taxa d’atur és superior entre homes
que entre dones

-

A partir dels 50 anys, la taxa d’atur és superior entre les dones
que entre els homes

