
Número 6 • Setembre 1999

Informe de

Monogràfic

Especialització i localització de les

activitats econòmiques a la Regió

Metropolitana de Barcelona



1

Informe de Conjuntura
Econòmica de Mataró

Monogràfics

Agenda 21
El compromís de Mataró amb la sostenibilitat

Diagrama d’informació local a Mataró

Núm. 6
Setembre 1999



2



3

Presentació

L’Informe de Conjuntura Econòmica Local de Mataró arriba al seu número 6 i ho fa amb la
intenció de continuar aprofundint en l’elaboració i divulgació de la informació econòmica de la ciutat
i del seu entorn.

A més dels habituals apartats que formen part de l’Informe de Conjuntura, en aquesta edició
s’inclouen dos monogràfics amb el propòsit d’aportar noves perspectives a la informació local dis-
ponible. Per una banda, tot i ser un concepte cada cop més freqüent, els indicadors econòmics ten-
deixen a oblidar-se sovint del creixement sostenible. És en aquest sentit que el primer dels
monogràfics, elaborat en la seva major part pel Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Mataró,
està dedicat a l’Agenda 21 i el compromís de Mataró amb la sostenibilitat. El medi ambient i el crei-
xement sostenible tindrà en futures edicions un apartat específic en l’Informe de Conjuntura.

Per altra banda, la informació econòmica relativa a municipis com Mataró pot perdre validesa
si no se situa i es compara dins de l’entorn i àmbits operatius superiors dels quals depenen. Així, en
el segon monogràfic es presenta una eina, eminentment gràfica, que hem anomenat Diagrama d’In-
formació Local a Mataró, i que pretén comparar el nivell i l’evolució de diferents indicadors econò-
mics amb el conjunt de la província de Barcelona. En properes edicions, aquesta eina tindrà
continuïtat en l’apartat de resum de conjuntura econòmica de Mataró.

En l’elaboració d’aquest número 6 de l’Informe de Conjuntura hem intensificat el contacte
amb diferents usuaris i experts a fi i efecte que ens transmetessin, no només les seves necessitats
respecte la informació disponible, sinó també elements útils per a la interpretació d’aquesta informa-
ció. L’Informe de Conjuntura té la intenció de constituir un document viu i que s’adapti a les necessi-
tats i requeriments dels nostres usuaris, i és en aquest sentit que són per a nosaltres motiu
d’agraïment tant les mostres d’acceptació rebudes, com els suggeriments per a la seva millora.

Informe de Conjuntura Econòmica de Mataró. Núm. 6
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Agraïments

Volem agrair la col·laboració de totes aquelles persones, empreses i institucions que han fet
possible la realització d’aquest número 6 de l’Informe de Conjuntura.

Agraïm especialment al Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament
de Mataró l’elaboració del monogràfic “Agenda 21. El compromís de Mataró amb la sostenibilitat”.

Agraïm a la Diputació de Barcelona el suport financer a través del Fons Social Europeu Ob-
jectiu 3, i al mateix temps el suport tècnic ofert en tot moment per la Xarxa d’Observatoris Provincial
de Barcelona.

Volem igualment expressar el nostre agraïment a totes aquelles institucions i empreses que
ens subministren dades i atenen les nostres consultes:

ACESA
Aigües de Mataró, S.A.
Banc d’Espanya
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
CTSA
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
Direcció General d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya
Gas Natural SDG, S.A.
Gestió Tributària de l’Àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró
Grup ENHER. Zona del Maresme.
Institut d’Estadística de Catalunya
RENFE
Servei d’Informació de Base de l’Àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró
Urbanisme, Obres, Circulació i Transports, i Medi Ambient de l’Àrea de
Serveis Territorials de l’Ajuntament de Mataró
Xarxa d’Observatoris de la Província de Barcelona - Diputació de Barcelona



5

Índex
Índex de taules 6
Índex de gràfiques 7

Síntesi 9

Conjuntura econòmica
Internacional, Espanya, Catalunya, el Maresme 12
Altres indicadors 16

Resum de la Conjuntura a Mataró 18

Consum
Aigua 20
Electricitat 21
Gas 21
Vehicles 22
Residus 23

Habitatge
Habitatges iniciats 26

Activitat i Estructura Empresarial
Activitat i estructura empresarial a Mataró i el Maresme 30
Terciarització de l’economia 36
Llicències d’activitats 37

Anàlisi Sectorial 40

Indústria tèxtil i Confecció i pelleteria 41
Comerç al detall 43
Educació i investigació i desenvolupament 45
Construcció 49
Química 51
Comerç a l’engròs 52
Fabricació de productes metàl·lics 53

Ocupació
Contractacions a Mataró i al Maresme 56
Expedients de regulació de l’ocupació a Mataró i al Maresme 59
Atur registrat a Mataró i al Maresme 61
Comparació entre el mercat laboral de Mataró i el del conjunt del Maresme 64

Transport i Mobilitat
Trens de rodalia 66
Autobús urbà 68
Vehicles per autopista 68
B-40 68

Monogràfic
Agenda 21. El compromís de Mataró amb la sostenibilitat 69
Diagrama d’Informació Local a Mataró 70

Glossari 82

Informe de Conjuntura Econòmica de Mataró. Núm. 6

Índex



6

T1 Dèficit públic a la Unió Europea 13
T2 Inlació, tipus d’interès i tipus de canvi (setembre 1997-setembre 1998) 16
T3 Quadre resum de la conjuntura a Mataró. Fins 3r trim. 1998 18
T4 Consum d’aigua a Mataró. 1996 - 3r trim. 1998 20
T5 Consum elèctric de Mataró i la resta del Maresme. 1996 - 3r trim. 98 21
T6 Evolució del tractament de brossa. Any 1997 - 1998 23
T7 Evolució del nombre d’habitatges iniciats a Mataró. 1995 - 3r trim. 98 26
T8 Evolució del nombre d’empreses i assalariats a Mataró. 1997 - 1998 30
T9 Evolució del nombre d’empreses i assalariats a Catalunya. 1997 - 1998 30
T10 Estructura empresarial (mínim 1 assalariat) de Mataró. 2n. trim.1997 - 2n. trim. 1998 31
T11 Evolució nombre d’empreses i treballadors assalariats al Maresme.1997 - 1998 32
T12 Estructura empresarial (mínim 1 assalariat) del Maresme. 2n. trim.1997 - 2n. trim. 1998 32
T13 Evolució del pes dels assalariats i de les empreses segons subsectors a Mataró.

1997 - 1998 33
T14 Nombre d’empreses i assalariats segons subsectors a Mataró. 1997 - 1998 34
T15 Relació dels subsectors amb major guany i pèrdua de treballadors assalariats.

(1997 - 1998). Mataró 34
T16 Nombre d’empreses i assalariats segons subsectors al Maresme.1997 - 1998 35
T17 Relació dels subsectors amb major guany i pèrdua de treballadors assalariats.

(1997 - 1998). El Maresme 35
T18 Pes relatiu nombre d’empreses i assalariats segons sectors a Mataró i al Maresme.

1997 - 1998 36
T19 Tipologia de les Llicències d’Activitats sol·licitades a Mataró. Fins al 3r. trim. 98 37
T20 Llicències d’Activitats sol·licitades. Mataró. 1991 - 1998 38
T21 Pes del principals sectors respecte el total de Mataró 40
T22 Indústria tèxtil (17). Mataró . 1997-1998 41
T23 Índex de vendes. Espanya. Setembre 1997 - setembre 1998 43
T24 Comerç al detall. Mataró 1997 - 1998 43
T25 Educació i investigació i desenvolupament. Mataró.1997-1998 45
T26 Confecció i pelleteria. Mataró. 1997-1998 47
T27 Expedients d’Obres. Mataró. 1995 - 3r trim. 98 49
T28 Construcció. Mataró. 1997-1998 50
T29 Química. Mataró. 1997-1998 51
T30 Comerç a l’Engròs. Mataró. 1997-1998 52
T31 Fabricació de Productes Metàl·lics. Mataró. 1997-1998 53
T32 Evolució de les contractacions a Mataró i a la comarca del Maresme. 1996 - 3r trim. 98 56
T33 Nombre d’expedients i treballadors afectats pels Expedients de Regulació

d’Ocupació autoritzats. Mataró. 1996 - 3r trim. 1998 59
T34 Nombre d’expedients i treballadors afectats pels Expedients de Regulació

d’Ocupació autoritzats. El Maresme. 1996 - 3r trim. 1998 60
T35 Dades d’atur a Mataró* fins el tercer trimestre de 1998 62
T36 El Mercat Laboral a Mataró* i el Maresme**. 1995 - 1998 64
T37 Estimació del nombre de viatgers per estació 66
T38 Evolució del nombre de passatgers segons tipologia del Mataró-bus. 1996 - 3r trim. 98 68
T39 Coeficients de localització econòmica a Mataró 75
T40 Variables utilitzades 82

Índex de taules

Índex



7

G1 Evolució del PIB (pm) sectorial. Espanya. 1997 - 1998 14
G2 Taxa interanual de l’IPC i del PIB (pm). Catalunya. 1997 - 1998 14
G3 Evolució del PIB (pm) sectorial. Catalunya. 1997 - 1998 15
G4 Evolució de l’IPC*. Setembre 97 - setembre 98 16
G5 Evolució del Tipus d’Interès**. Setembre 97 - setembre 98 16
G6 Evolució del Tipus de Canvi***. Setembre 97 - setembre 98 16
G7 Consum d’aigua a Mataró 20
G8 Consum d’aigua segons destinació. 1997 - 3r trim. 1998 20
G9 Increment del consum d’aigua respecte el mateix trimestre de l’any anterior. Mataró.

3r tri. 1997 - 3r trim. 1998 20
G10 Consum elèctric de Mataró 21
G11 Consum electric de la resta del Maresme 21
G12 Increment interanual del consum elèctric (Kwh). Mataró 1r trim. - 3r trim. 1998 21
G13 Increment interanual del consum elèctric (Kwh). Resta del Maresme 1r trim. - 3r trim. 98 21
G14 Matriculació de vehicles (turismes) a Mataró 22
G15 Residus sòlids urbans de Mataró 24
G16 Residus sòlids urbans de la resta del Maresme 24
G17 Evolució dels habitatges iniciats a Mataró. 1996- 1998 27
G18 Evolució dels habitatges iniciats al Maresme. 1996-1998 27
G19 Evolució dels habitatges iniciats a Barcelona. 1996-1998 27
G20 Evolució dels habitatges iniciats a Catalunya. 1996-1998 27
G21 Habitatges iniciats per càpita. Catalunya base 100 (1996). Gener - setembre 1998 27
G22 Evolució del total d’habitatges iniciats per càpita. Catalunya base 100 (1996) 27
G23 Empreses i assalariats. Mataró. 1996 - 1998 30
G24 Assalariats per empresa. Mataró. 1996 - 1998 30
G25 Evolució de l’increment dels assalariats. Mataró i Catalunya. 1997 - 1998 31
G26 Empreses i assalariats. El Maresme. 1996 - 1998 31
G27 Assalariats per empresa. El Maresme. 1996 - 1998 31
G28 Increment del nombre de treballadors assalariats respecte el mateix trimestre

de l’any anterior. Mataró (paràgrafs CCAE 93). 1997 - 1998 32
G29 Increment del nombre de treballadors assalariats respecte el mateix trimestre

de l’any anterior. El Maresme (paràgrafs CCAE 93). 1997 - 1998 33
G30 Evolució del pes del sector serveis en l’IAE. Desembre 1996 - desembre 1998 36
G31 Evolució de les sol·licituds de llicències d’activitats. Mataró. 1991 - 1998 38
G32 Indústria tèxtil. Mataró 1997-1998 41
G33 Assalariats per empresa. Indústria tèxtil. Mataró 1996-1998 42
G34 Evolució IAE del sector Tèxtil. Mataró 1996 - 1998 42
G35 Comerç al detall. Mataró. 1996-1998 44
G36 Assalariats per empresa. Comerç al detall. Mataró 1996-1998 44
G37 Evolució IAE del sector comerç al detall alimentari. Mataró. 1996 - 1998 44
G38 Evolució IAE del sector comerç al detall (resta). Mataró. 1996 - 1998 44
G39 Educació i Investigació i desenvolupament. Mataró 1996 -1998 45
G40 Assalariats per empresa. Educació i Investigació i desenvolupament. Mataró. 96 - 98 46
G41 Evolució IAE del sector de l’Educació i Investigació i desenvolupament.

Mataró. 1996 - 1998 46
G42 Confecció. Mataró. 1996-1998 47
G43 Assalariats per empresa. Confecció. Mataró 1996-1998 48
G44 Evolució IAE del sector de la Confecció. Mataró. 1996 - 1998 48
G45 Evolució dels expedients d’obres. Mataró. 1994 - 1998 49

Índex de gràfiques

Índex



8

G46 Construcció. Mataró 1996-1998 49
G47 Assalariats per empresa. Construcció. Mataró 1996-1998 50
G48 Evolució IAE del sector de la Construcció. Mataró. 1996 - 1998 50
G49 Química. Mataró. 1996 - 1998 51
G50 Assalariats per empresa. Química. Mataró 1996-1998 51
G51 Evolució IAE del sector químic. Mataró. 1996 - 1998 51
G52 Comerç a l’Engròs. Mataró. 1996-1998 52
G53 Assalariats per empresa. Comerç a l’Engròs. 1996-1998 52
G54 Evolució IAE del sector del comerç a l’engrós. Mataró. 1996 - 1998 52
G55 Fabricació de productes metàl·lics. Mataró. 1996-1998 53
G56 Assalariats per empresa. Fabricació de productes metàl·lics. Mataró. 1996-1998 54
G57 Evolució IAE de la Fabricació de productes metàl·lics. Mataró. 1996 - 1998 54
G58 La contractació a Mataró i el Maresme (1990-1998) 56
G59 Proporció de contractats segons sexe els tercers trimestres. 1996 - 1998 57
G60 Proporció de contractats per edats els tercers trimestres. 1996 - 1998 57
G61 Proporció de contractats per durada els tercers trimestres. 1996 - 1998 58
G62 Proporció de contractats per sectors els tercers trimestres. 1996 - 1998 58
G63 Traballadors afectats per ERO a Mataró. 1996 - 1998 59
G64 Treballadors afectats ERO als serveis i a la indústria. Darrers 12 mesos.

Mataró. 1996 - 3r trim. 98 59
G65 Traballadors afectats per ERO al Maresme. 1996 - 1998 60
G66 Treballadors afectats ERO als serveis i a la indústria.  El Maresme. 1996 - 3r trim. 1998 60
G67 Comparació de la taxa d’atur registrat a Mataró* i la resta de la comarca del Maresme**.

1996 - 1998 61
G68 Comparació entre l’increment interanual de l’atur registrat. Mataró* i la resta

de la comarca del Maresme**. 1996 - 1998 61
G69 Increment d’aturats segons sexes respecte el mateix trimestre de l’any anterior.

Mataró 1997-3r trim. 98 61
G70 Increment d’aturats segons edats respecte el mateix trimestre de l’any anterior.

Mataró 1997 - 3r trim. 98 63
G71 Increment d’aturats segons sectors respecte el mateix trimestre de l’any anterior.

Mataró 1997 -3r trim. 98 63
G72 Increment d’aturats segons formació respecte el mateix trimestre de l’any anterior.

Mataró 1997 - 3r trim. 98 63
G73 Increment interanual del nombre de viatgers de RENFE rodalies

per estació de venda. 1998 67
G74 Evolució del nombre de viatgers de Renfe a Mataró. 1997 - 3r trim. 1998 67
G75 Nombre de viatgers del Mataró-bus. 1996 - 3r trim.1998 68
G76 Increment del nombre de viatgers del Mataró-bus. 1998 68
G77 Àmbit funcional de Barcelona (RMB). 1986 71
G78 Àmbit funcional de Barcelona (RMB). 1991 71
G79 Àmbit funcional de Barcelona (RMB). 1996 72
G80 Àmbit funcional de Mataró. 1986 73
G81 Àmbit funcional de Mataró. 1991 73
G82 Àmbit funcional de Mataró. 1996 76

Índex



9

0.03

0.034

0.038

0.042

0.046

0.05

4t trim. 1997 1r trim. 1998 2n trim. 1998 3r trim. 1998 4t trim. 1998

PIB Consum Pri

c

0.03

0.034

0.038

0.042

0.046

0.05

4t trim. 1997 1r trim. 1998 2n trim. 1998 3r trim. 1998 4t trim. 1998

Espanya Cataluny

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

jun-98 ju l -98 ago-98 set-98 oct-98 nov-98 des-98 gen-99 feb-99 mar-99

euro/

Síntesi

Síntesi de la conjuntura internacional

Síntesi de la conjuntura espanyola i catalana

Informe de Conjuntura Econòmica de Mataró. Núm. 5

Nota
Fins desembre de 1998 es tracta d’ecus.

Font: Comissió Europea

Previsions econòmiques de la Comissió europea. 1999

Tipus de canvi euro/dòlar

Font: IDESCAT

Producte interior brut (PIB pm). Catalunya i Espanya. 1997 - 4t trimestre 1998

Increment interanual del PIB i del consum privat. Catalunya. 1997 - 4t trimestre 1998

Font: Butlletí econòmic del Banco de España.

1.7 2.3 1.9 1.7
3.3 3.7

2.3
3.4

2.3

9.3

1.6
3.2 3.2

1.1
2.2 2.7

9

4.3

8.3

4.6

17.3

10.1
11.5

9.4

3.6

6

12.2

2.7

4.7
6.5

7.8

4.7

0.6 1 1 1.7 1.8
1 0.6

2.1 1.6 1.6 1.5 0.8
2.1 1.5

0.6
2

-1.3-- 2
0

2
4
6
8

10
12
14
16

18
20 %

PIB 1999Taxa d'atur 1999inflació 19

Font:  Caixa Catalunya



10 Síntesi

Quadre resum de la conjuntura a Mataró. Fins 1r trimestre 1999

Síntesi de la conjuntura de Mataró

* No inclou els instal.ladors

Nota: pp vol dir punts percentuals

                                         Signe[+]         Variació Interanual          Període

Consum Aigua (domèstic)1 + 2.5% 1r trim. 99
Gas (domèstic)1 + 7.4% 1r trim. 99
Electricitat (domèstic)1 + 8.7% 1r trim. 99
Matriculació Turismes2 + 7.6% 1r trim. 99
Residus S. Urbans + 3.4% 1r trim. 99

Habitatge Habit. Unifam. Inic. - -45.6% 1r trim. 99
Habit. Plurifam. Inic. - -46.1% 1r trim. 99

Activitat IAE + 4.5% 1r trim. 99
Núm. Empreses + 4.4% 1r trim. 99
Obres menors - -10.1% 1r trim. 99
Obres majors + 27.6% 1r trim. 99
Llic. activ. sol·licitades + 19.9% 1r trim. 99

Ocupació Assalariats + 7.1% 1r trim. 99
Contractes + 18% 1r trim. 99
Treb. afectats ERO2 - 10.3% 1r trim. 99
Atur registrat + -20.1% 1r trim. 99

Transport Autobús urbà + 0.5% 1r trim. 99
RENFE viatgers Mataró - -2.9% 1r trim. 99
IMD Autopista A-19 + 9.3% 1998
IMD Autopista B-40 + 30.2% 1998

[+] El signe positiu (+) indica una evolució favorable de la variable, i el signe negatiu (-), desfavorable
1 Variables altament afectades per factors externs, climàtics, mesures d’estalvi…
2 Variació interanual entre l’acumulat dels 12 últims mesos

Mataró i els seus principals sectors d’activitat

Total Mataró Total Mataró    Total Mataró    Diferència     Increment

                            desembre-97   desembre-98

Nombre assal. 21.874 23.434 1.560 7.13%

Nombre empres. 3.604 3.764 160 4.44%

N. assl. / N. emp. 6.07 6.23 0.156 2.58%

Pes dels sectors respecte el total de Mataró

Indústria tèxtil Nombre assal. 22.36% 22.53% 0.17 pp 0.76%

i de la confecció Nombre empres. 19.45% 19.08% -0.37 pp -1.90%

Productes metàl·lics Nombre assal. 2.40% 2.41% 0.01 pp 0.42%

Nombre empres. 2.72% 2.42% -0,30 pp -11.03%

Construcció* Nombre assal. 6.09% 7.29% 1,20 pp 19.70%

Nombre empres. 8.21% 9.72% 1.51 pp 18.39%

Comerç a l’engrós Nombre assal. 5.94% 6.57% 0.63 pp 10.61%

Nombre empres. 8.10% 7.60% -0.50 pp -6.17%

Comerç al detall Nombre assal. 11.06% 9.54% -1.52 pp -13.74%

Nombre empres. 18.31% 17.64% -0.67 pp -3.66%

Educació i investigació Nombre assal. 6.57% 6.53% -0.04 pp -0.61%

Nombre empres. 2.69% 2.84% 0.15 pp 5.58%

Química Nombre assal. 3.04% 2.75% -0.29 pp -9.54%

Nombre empres. 0.36% 0.32% -0,04 pp -11.11%

L’important increment d’assalariats que ha tingut lloc a Mataró, s’ha vist reflectit sobretot en dos
subsectors: la construcció i el comerç a l’engròs, ja que han estat dos sectors que han guanyat pes
en el conjunt de tots els assalariats.

Continua la bona situació de l’economia mataronina, amb increments en la majoria de dades relacio-
nades amb el consum, l’activitat, l’ocupació i el transport. D’altra banda, hi trobem una important
disminució en el nombre d’habitatges, tant unifamiliars com plurifamiliars.
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Internacional

Tant el Banc Mundial com l’FMI han avançat
les tres condicions sobre les quals reposa
l’eventual recuperació de l’economia mundi-
al. En concret, els organismes internacionals
adverteixen del risc de recessió generalitzada
a nivell mundial si l’economia japonesa segueix
davallant, si els preus de les matèries prime-
res no es recuperen o si es produeix una cai-
guda en els mercats d’accions dels EUA o
d’Europa. Per tal de poder fer front a aquesta
crisi, durant els darrers mesos de 1998 el grup
dels G-7 va acordar un ampli conjunt de me-
sures adreçades a intentar controlar la crisi,
com són arribar a un acord amb Brasil, un nou
paquet d’estímul a l’economia japonesa (29
bilions de iens), nova reducció dels tipus d’in-
terès als EUA, paquet d’ajut financer i crediti-
ci als països de l’est d’Àsia i, finalment, re-
ducció general dels tipus d’interès a la Gran
Bretanya primer, i a l’àrea de l’euro després.

Amb l’inici de l’any 1999 arriba el naixement
d’una nova moneda, que és el principi de la unió
econòmica d’Europa en un futur no gaire llunyà.
L’aparició de l’euro suposa un nou gran mercat
al qual les empreses fan front amb fusions de
gran magnitud, com per exemple la del Banco
de Santander amb el Banco Central-Hispano.
És precisament el sector bancari i el de les tele-
comunicacions on hi ha més moviment en el
tema de fusions. Pel que fa a l’euro, en les se-
ves primeres setmanes de vida ha estat molt
ben rebut pels mercats financers, amb una alça
continuada respecte el dòlar que va obligar les
autoritats del Banc Central Europeu a advertir

Conjuntura econòmica Internacional,
Espanya, Catalunya, el Maresme*

que podrien relaxar la política monetària, però
res més lluny del que ha acabat passant amb
l’euro, ja que s’ha anat debilitant progressiva-
ment davant del dòlar, i s’ha vist encara més
agreujat amb l’inici del conflicte de Kosovo.

Pel que fa a la crisis del real del Brasil que ha
planat sobre les perspectives de l’economia
mundial, encara que la decisió de deixar-lo flo-
tar lliurement sembla que va amortir l’impacte
que podia haver arribat a tenir, va suposar una
depreciació del 25% i va experimentar caigudes
en la borsa de Xile, Argentina i Mèxic.

D’altra banda, les notícies procedents d’Àsia in-
diquen una certa recuperació de l’activitat de les
economies més afectades per la recessió de
1998, amb l’excepció molt notable del Japó. En
efecte, malgrat aquesta millora, la difícil crisi del
mercat del deute japonès, juntament amb els
primers símptomes de problemes financers a la
Xina, continua pesant negativament sobre les
perspectives de l’economia mundial. Tampoc no
està ajudant a la recuperació l’agreujament de
la situació econòmica a Rússia i les continues
recaigudes del  seu president Boris Ieltsin.

Les darreres dades de producció, ocupació i de-
manda interna relatives als Estats Units refermen
la visió d’una economia americana es-pecialment
dinàmica, amb un creixement al llarg de 1998 su-
perior al 4%, i amb una tensió als mercats de fac-
tors i de productes elevada, tot i que no s’està tras-
lladant als preus. En aquest context hi ha veus que
diuen que la fortalesa de l’economia nord-ameri-
cana és excessiva. En efecte, el dèficit exterior per
compte corrent del 1998 se situa prop del 2,7%

La
recuperació
econòmica

mundial
passa per la
recuperació

del Japó i de
les matèries

primeres,
 i pel

manteniment
de les borses

europees i
americanes

Conjuntura econòmica

* Basat en: Nota de conjuntura econòmica, diversos períodes. Diversos articles Secció Economia de La Vanguardia i el País (1998). Perspectiva Econòmi-

ca de Catalunya, diversos períodes. Caixa de Catalunya. Informe sobre la conjuntura econòmica. Diversos períodes. Sèries Estadístiques. Institut d’Esta-

dística de Catalunya. Boletín Económico y Estadístico del Banc d’Espanya. Diversos períodes.
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del PIB, i s’espera que assoleixi un nivell rècord del
3,5% el 1999. A més, l’esquema actual de l’ex-
pansió nord-americana, tot i l’existència de supe-
ràvit pressupostari, comença a debilitar les bases
sobre les quals s’assenta. Així, la caiguda de l’es-
talvi de les famílies a valors mínims el 1998, l’aug-
ment de l’endeutament de les llars, l’increment del
consum i l’expansió de la riquesa borsària consti-
tueixen, sota diverses formes, el mateix fenomen
de màxims històrics en les expectatives de les fa-
mílies dels Estats Units.

Després de presentar una caiguda del PIB del
2,8% el 1998, a l’inici d’enguany l’economia del
Japó sembla que ha aturat el seu procés de de-
teriorament, tot i que les característiques de les
forces que impulsen l’activitat podrien frenar la
intensitat amb què aquest país es disposa a sortir
de la crisi. En efecte, ja a la fi de 1998 els únics
components de demanda que presentaven una
evolució positiva eren el consum i la inversió
pública, mentre que el consum privat i la inver-
sió privada no afegien impuls al creixement eco-
nòmic. Aquesta situació sembla que s’està repro-
duint a l’inici d’enguany, tot i que l’impacte dels
paquets de reactivació fiscal i monetària posats en
marxa els darrers mesos han començat a donar
els seus fruits, altres indicadors relacionats amb el
sector privat no evolucionen tan favorablement,
cosa que podria limitar la sortida de la crisi.

Pel que fa a la zona euro, s’ha confirmat la tendèn-
cia a la baixa del creixement econòmic que va co-
mençar el 1998, quan l’augment real del PIB va
moderar significativament el seu ritme d’avenç del
producte des d’un 4% el primer trimestre a un 2,4%
el període octubre-desembre. A l’inici del 1999, la
tendència a la baixa del PIB es va confirmant, com
a resultat del deteriorament de la producció indus-
trial i de les expectatives dels agents econòmics,
en especial dels empresaris, que veuen empitjorar

amb rapidesa el seu indicador de confiança. Pel
que fa els preus del consum a l’àrea de l’euro, con-
tinuen avançant de forma moderada, amb un crei-
xement interanual el març del 1999 de l’1%.

El govern alemany ha previst una moderació
en el creixement econòmic de 1999, i l’ha revi-
sat a la baixa, situant-lo en l’1,5%. Aquesta da-
vallada és atribuïble a l’atonia de les exportaci-
ons i a la falta d’impuls de la demanda interna,
en especial del consum privat. Tot i això, el crei-
xement sostingut de la inversió, malgrat tenir uns
nivells baixos, establirà les bases perquè l’eco-
nomia alemanya es recuperi l’any 2000.

L’economia francesa va finalitzar el 1998 amb
un creixement econòmic del 3,2%, que reforça
els augments del PIB del 1996 i el 1997 (1,6% i
2,3% respectivament). La forta recuperació del
consum privat i l’expansió de la inversió van ser
els impulsors de l’activitat. Les previsions fetes
pel 1999 suposen un canvi de les tendències
de fons, és a dir, deteriorament del sector exte-
rior i consolidació  de la demanda interna com a
motor del creixement.

Després de créixer un 1,4% el 1998, amb una
evolució trimestral del PIB a la baixa que va fi-
nalitzar amb un augment del 0,9% el quart tri-
mestre, a l’inici del 1999 l’economia italiana
ha accentuat els seus símptomes de debilitat
amb una dinàmica del sector exterior i de la de-
manda interna molt modesta.

Els resultats d’alguns indicadors sobre l’evolució
de l’economia britànica semblen indicar que el
perill d’una recessió de certa importància finalment
no s’acabarà produint, ja que en els primers tres
mesos de l’any s’ha aconseguit un augment su-
perior al 3,5%, mentre que en el darrer trimestre
de 1998 el creixement va ser del 2%.

Conjuntura econòmica
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Espanya

Durant els primers mesos del 1999, l’econo-
mia espanyola ha mantingut les tendències de
fons que ja va presentar durant el segon se-
mestre de l’any passat i que, a grans trets, es
poden resumir en una evolució més modera-
da de l’activitat, tot i que es troba en un con-
text força expansiu, sobretot si es relaciona
amb els principals socis de la zona euro. Se-
gons les estimacions del Banc d’Espanya,
l’economia espanyola va mantenir un ritme
notable d’expansió, amb un increment del PIB
del 3,5% el primer trimestre del 1999 com a
resultat de l’evolució alcista de la demanda
interior, que hauria crescut a una taxa similar
a l’assolida a la fi del 1998, mentre que el sec-
tor exterior hauria ampliat la seva aportació
negativa al creixement econòmic.

En la contribució al PIB destaca l’increment del
7,8% que ha tingut lloc en la construcció. Tam-
bé cal destacar la inversió en béns d’equip que,
tot i no tenir l’increment de fa un any, ha experi-
mentat un increment interanual de l’11,8%.

L’índex de producció industrial cau un 0,5%
el febrer d’enguany, per sota dels avenços del
gener (2,3%) i del quart trimestre del 1998
(3,1%), afectat pel deteriorament de les ex-
portacions i per la moderació de les expecta-
tives empresarials. Tot i això, les perspecti-
ves apunten a un increment de l’IPI del 3,4%.

El sector de la construcció s’ha consolidat
com el sector productiu més dinàmic, que ha
substituït la indústria en l’impuls del creixement
econòmic. La progressiva acceleració del PIB
de la construcció l’exercici del 1998, fins as-
solir un creixement del 6,8% el quart trimes-
tre, continuarà, segons les estimacions fetes
per Caixa Catalunya, durant el primer semes-
tre del 1999, amb un augment del PIB sectori-
al del 7%.

La situació del comerç minorista els primers
mesos del 1999 ha estat positiva, com reflec-
teix el nivell de confiança dels empresaris del
sector. Aquesta confiança  respon al dinamis-
me de la demanda interna.

L’afiliació a la Seguretat Social és un dels indi-
cadors que ha reflectit millor el fort pols de l’activi-
tat productiva durant els darrers mesos, que va
finalitzar el 1998 i iniciar el 1999 amb increments
molt superiors als assolits pels registres de l’EPA.
Pel que fa a la creació de llocs de treball, durant
la darrera part de l’any el ritme d’avenç es va mo-
derar. Per al primer trimestre de 1999 continua la
moderació de la creació d’ocupació.

Les dades de l’atur registrat en el quatre primers
mesos de l’any, tot i ser positives (reducció de
77.700 persones), no són tant bones com les acon-
seguides en el mateix període de 1998 (reducció
de 107.700). La tendència de l’atur és de continu-
ar baixant, però a un ritme més moderat.

Conjuntura econòmica
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Catalunya

Les perspectives de l’economia catalana con-
tinuen essent força sòlides, i les previsions
d’augment del PIB de Catalunya durant la pri-
mera meitat de 1999 parlen d’un 3,4%, i del
3,5% en el segon semestre,  per sota del 4,1%
del 1998. La causa d’aquest alentiment cal
buscar-la en l’esgotament d’alguns factors que
han impulsat el creixement des del 1994 (en
especial, en el sector exterior) i l’inici de la
caiguda de l’activitat industrial.

El consum privat continuarà impulsant el creixe-
ment (4% el primer semestre de 1999), igual que
la inversió (9,8%), amb un elevat dinamisme tant
de la formació de capital en construcció (7,8%) com
dels béns d’equipament (10,4%). Pel que fa al sec-
tor exterior, cal destacar el menor dinamisme de
les exportacions que de les importacions.

En sintonia amb l’evolució a la baixa de l’activitat
industrial, la producció industrial, mesurada a tra-
vés de l’IPPI, ha presentat una marcada tendència
a la baixa, que ha culminat amb el moderat aug-
ment del 0,6% del mes de febrer de 1999.

El sector de la construcció es troba es troba en
una fase expansiva, i és el motor del creixement
econòmic del Principat. Després de créixer un 7,1%
el 1998, el PIB de la construcció continuarà avan-

Increment interanual del PIB i del consum privat. Catalunya. 1997 - 4t trimestre 1998G3

çant amb força i, segons les previsions de Caixa
Catalunya per al primer semestre d’enguany, s’in-
crementarà en un 7,6%. Aquest dinàmica de crei-
xement també s’observa en un dels principals in-
dicadors de l’activitat sectorial, el consum de ci-
ment, que ha culminat amb un increment del
15,5% al mes de març de 1999.

El sector serveis ha vist com l’activitat comer-
cial s’incorporava a l’expansió del sector, i pre-
sentarà un increment del PIB sectorial del 2,7%
la primera meitat. En efecte, la fortalesa de la
demanda interna ha impulsat aquesta produc-
ció, com confirma l’evolució de l’índex de ven-
des en grans magatzems.

En sintonia amb el dinamisme de l’activitat, el
mercat de treball català va presentar una ten-
dència molt positiva  el 1998. Segons les dades
d’afiliació a la Seguretat Social, durant el
1998 l’ocupació va créixer a Catalunya en un
6,1%. Aquest dinamisme ha continuat els pri-
mers mesos d’enguany, ja que al mes de març
ha presentat un augment del 6,1%.

Després de presentar una reducció propera a
43.000 persones el 1998, l’atur registrat a
Catalunya disminueix en més de 13.500 per-
sones en els quatre primers mesos de 1999,
cosa que ha situat la taxa d’atur en el 6,8%
de la població activa.

Conjuntura econòmica
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Increment anual del PIB. 1994-1998G4
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Maresme

La comarca del Maresme ha presentat el 1998
un creixement econòmic important, i ha situat
la taxa de variació del PIB en el 4,4%, gairebé
mig punt percentual per sobre de la mitjana ca-
talana, que ha estat del 3,95%.

En la desagregació sectorial destaca la recupe-
ració de la construcció, on el PIB ha assolit
l’increment més elevat de Catalunya, un 11,6%,
mentre que l’impuls del sector serveis (3,93%)
ha generat una important contribució a l’activi-
tat agregada. L‘activitat industrial s’ha vist re-
lativament continguda, amb un creixement del
3,77%, degut als efectes de la crisi internacio-
nal sobre el sector tèxtil, que representa a la
comarca el 39,1% del total del PIB industrial.
Pel que fa al sector primari, també ha crescut a
un ritme inferior al de la mitjana catalana, però ha
estat la comarca de la demarcació de Barcelona
la que més ha crescut en aquest sector.

Tot i els bons resultats obtinguts pel PIB en el

1997 i 1998, amb augments per sobre de la mit-
jana de Catalunya, l’acumulat dels vuit primers
anys de la dècada dels noranta situa la comarca
del Maresme com la comarca de l’eix metropo-
lità amb menor increment acumulat del PIB.

La construcció s’ha constituït com el veritable
motor de l’economia del Maresme gràcies a l’em-
penta de la construcció residencial, amb creixe-
ments per sobre del 20% durant 1998. També
l’obra pública ha contribuït positivament a aquest
procés, amb una inversió pressupostada que
representa el 6,6% del total català. Aquests dos
apunts han impulsat a l’alça els afiliats a la Se-
guretat Social sectorial, augmentant en un 26,9%
el 1998. El creixement dels serveis ha estat molt
notable gràcies a l’impuls del turisme a la co-
marca i a la recuperació de l’activitat comercial i
del transport.

Aquest bon comportament del PIB s’ha vist re-
flectit en el mercat de treball, amb un incre-
ment dels afiliats totals del 8% i una reducció de
l’atur del 14,7%.

El Maresme
és la

comarca
catalana
on el PIB

de la
construcció

ha pujat
més, amb un

11,6%

G6

Font: Anuari Comarcal de la Caixa Catalunya (1999).

Increment del PIB per sectors l'any 1998 a la comarca del Maresme i Catalunya.G5



17

1.30%

1.50%

1.70%

1.90%

2.10%

2.30%

m
a

rç
 

1
9

9
8

a
b

ri
l 

1
9

9
8

m
a

ig
 1

9
9

8

ju
n

y 
1

9
9

8

ju
lio

l 
1

9
9

8

a
g

o
st

 1
9

9
8

se
te

m
b

re
 

1
9

9
8

o
ct

u
b

re
 

1
9

9
8

n
o

ve
m

b
re

 1
9

9
8

de
se

m
br

e 
19

98

ge
ne

r 
19

98

fe
b

re
r 

1
9

9
8

m
a

rç
 

1
9

9
8

Altres indicadors
macroeconòmics bàsics (1998-1999)

Conjuntura econòmica

Inflació, tipus d’interès i tipus de canvi. Març 1998 - març 1999T1

Preus IPC* Tipus d’interès** Tipus de canvi***

març 1998 1.80% 5.50% 78.30%

abril 1998 2.00% 5.50% 78.20%

maig 1998 2.00% 5.50% 78.60%

juny 1998 2.10% 5.50% 78.50%

juliol 1998 2.20% 5.50% 78.50%

agost 1998 2.10% 5.50% 78.70%

setembre 1998 1.60% 5.50% 78.90%

octubre 1998 1.70% 5.50% 79.20%

novembre 1998 1.40% 5.50% 79.10%

desembre 1998 1.40% 5.50% 79.10%

gener 1998 1.50% 4.25% 79.00%

febrer 1998 1.80% 4.25% 78.80%

març 1998 2.20% 4.25% 78.60%

T1 G7, G8, G9

Evolució de l'IPC*. Març 1998 - març 1999G7

La inflació, el control de la qual ha estat bàsic per a
poder entrar a formar part de l’euro, en els primers
mesos de l’any està augmentant per sobre de les
previsions fetes pel govern (1,8% per a 1999), i sem-
bla que l’adopció de mesures per part del govern no
han tingut l’efecte esperat, ja que en el mes de març
l’increment interanual de l’IPC era del 2,2%.

Abans de l’entrada oficial a l’euro, els bancs cen-

trals dels països que n’havien de formar part, en
una decisió d’unitat, van decidir baixar els tipus
d’interès per tal complir les disposicions neces-
sàries per entrar a la moneda única.

Amb l’entrada de l’euro l’1 de gener de 1999, els
tipus de conversió de les monedes que en for-
men part queden fixades de manera irrevocable.
Així un euro és equivalent a 166,386 pessetes.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Boletín Estadístico del Banco de España.

*Taxa de variació interanual de l’Índex de Preus al Consum.    **Tipus d’interès legal

***Tipus de canvi nominal de la pesseta respecte a la Unió Europea (base 1990=100).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Banco de España.
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Evolució del tipus d'interès**. Març 1998 - març 1999G8

G9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Boletín Estadístico del Banco de España.

*Taxa de variació interanual de l’Índex de Preus al Consum.    **Tipus d’interès legal

***Tipus de canvi nominal de la pesseta respecte a la Unió Europea (base 1990=100).
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Evolució del tipus de canvi***. Març 1998 - març 1999
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Resum
de la conjuntura

econòmica de Mataró

Consum

Habitatge

Activitat

Ocupació

Transports

La conjuntura favorable de Mataró es fa palesa pel bon moment dels indica-

dors del mercat laboral i de l’activitat: descens de l’atur registrat i increment

del nombre de contractes, així com l’augment del nombre de treballadors

assalariats, de les empreses o de les activitats econòmiques de la ciutat.

Per altra banda, es confirma la davallada en el nombre d’habitatges iniciats

tot i que l’activitat de la construcció continua a un bon nivell.
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La dinàmica de l’economia de Mataró continua
essent important, tot i que es va allunyant cada
cop més dels valors assolits al llarg de 1998
(principalment el primer semestre).

El consum ha estat l’únic sector de l’economia
de Mataró on tots els indicadors disponibles han
tingut un creixement positiu en el darrer any.
Aquestes dades no fan sinó reforçar el que està
succeint a nivell estatal, on el consum intern és
el que està aguantant els efectes que té sobre
l’economia la davallada de les exportacions.

Pel que fa a l’activitat és destacable l’increment
en el nombre d’IAE i del nombre d’empreses
amb valors molt similars, el 4,5% i el 4,4% res-
pectivament. També cal destacar l’augment de
sol·licitud de llicències d’activitat i d’obres majors.
En referència a l’ocupació, el nombre d’assa-
lariats, els contractes registrats i l’atur regis-
trat han estat els indicadors amb una evolu-

La conjuntura a Mataró.
1r trimestre 1999

T2

ció positiva, mentre que un cop més els tre-
balladors afectats per expedients de regula-
ció d’ocupació ha estat la variable que ha pre-
sentat un resultat negatiu, ja que s’ha vist in-
crement el seu nombre en més d’un 10%.

També les dades de transport han estat positives,
ja que la intensitat mitjana diària de vehicles ha
augmentat a les dues autopistes analitzades com
també ha passat en el nombre de viatgers d’auto-
bús urbà. Només ha patit una disminució el nom-
bre d’usuaris de RENFE de la línea de la costa.

Una atenció especial mereix el capítol de l’habi-
tatge, on els dos indicadors utilitzats han pre-
sentat respecte de l’any anterior una davallada
de l’ordre del 46%. Tot i així l’activitat de la cons-
trucció (veure anàlisi sectorial) continua a un bon
nivell, encara que el descens de l’habitatge inici-
at pot incidir negativament en l’activitat del sec-
tor en propers períodes.

Quadre resum de la conjuntura econòmica de Mataró. Fins 1r trimestre 1999

Resum de la conjuntura econòmica de Mataró

             Signe [+]     Variació Interanual          Període

Consum Aigua (domèstic)1 + 2.5% 1r trim. 99

Gas (domèstic)1 + 7.4% 1r trim. 99

Electricitat (domèstic)1 + 8.7% 1r trim. 99

Matriculació Turismes2 + 7.6% 1r trim. 99

Residus S. Urbans + 3.4% 1r trim. 99

Habitatge Habit. Unifam. Inic. - -45.6% 1r trim. 99

Habit. Plurifam. Inic. - -46.1% 1r trim. 99

Activitat IAE + 4.5% 1r trim. 99

Núm. Empreses + 4.4% 4t trim. 98

Obres menors - -10.1% 1r trim. 99

Obres majors + 27.6% 1r trim. 99

Llic. activ. sol·licitades + 19.9% 1r trim. 99

Ocupació Assalariats + 7.1% 1r trim. 99

Contractes + 18% 1r trim. 99

Treb. afectats ERO2 - 10.3% 1r trim. 99

Atur registrat + -20.1% 1r trim. 99

Transport Autobús urbà + 0.5% 1r trim. 99

RENFE viatgers Mataró - -2.9% 1r trim. 99

IMD Autopista A-19 + 9.3% 1998

IMD Autopista B-40 + 30.2% 1998

[+] El signe positiu (+) indica una evolució favorable de la variable, i el signe negatiu (-), desfavorable.
1Variables altament afectades per factors externs, climàtics, mesures d’estalvi…
2 Variació interanual entre l’acumulat dels 12 últims mesos

T2
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El conjunt d’indicadors estudiats confirma el dinamisme del consum domèstic.

L’increment de la matriculació de vehicles, tot i no arribar als nivells d’anys

precedents, s’ha accelerat respecte de l’informe anterior.

Consum

Aigua

Gas

Electricitat

Vehicles

Residus sòlids urbans
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En el quart trimestre de 1998 s’ha produït un
trencament de la sèrie del consum d’aigua acu-
mulat dels darrers dotze mesos, que havia es-
tat creixent de manera continuada des del quart
trimestre de 1996. Tot i aquesta davallada, el
consum d’aigua acumulada es manté prop dels
vuit milions de metres cúbics en el darrer trimes-
tre de 1998, i en el primer de 1999 es troba molt
a prop del màxim valor registrat a la sèrie.

En la variació interanual de la sèrie els valors
continuen sent positius, tot i que en cap dels
dos trimestres analitzats ha superat el 2%, un
valor força allunyat del 5,4% aconseguit en el
quart trimestre de 1997.

La distribució que ha tingut aquest creixement
interanual ha estat diferent per a les tres agru-
pacions que s’estudien: consum domèstic, co-
merç i obres, i industrial. Així, en el consum
domèstic els increments ha estat d’un minso
0,4% en el quart trimestre de 1998, i del 2,5%
en el primer trimestre de 1999. El canvi més

Consum d’aigua

Davallada
en el consum

d’aigua

G10

El consum
domèstic

d’aigua porta
dos anys amb

augments
interanuals
continuats

significatiu ha estat per part del consum d’ai-
gua en comerços i obres, on en els darrers
mesos els increments sempre havien estat
positius, però últimament amb una tendència
decreixent. Així, tal i com s’apuntava en l’an-
terior informe, els increments interanuals en
aquest ram presenten valors negatius, i la pos-
sible causa cal buscar-la en la finalització de
processos urbanístics de Mataró.

Finalment, pel que fa al consum d’aigua indus-
trial el 1998, ha estat un 10% per sota del con-
sum del 1997. Aquest descens es pot atribuir a
una millora en l’eficiència de la maquinària in-
dustrial, cada cop menys consumidora d’aigua i
d’energia, i també al trasllat d’algunes empre-
ses importants consumidores d’aigua, que a la
nova ubicació disposen de pous propis i per tant
produeixen una davallada en el consum indus-
trial. En el primer trimestre de 1999 s’ha produït
un repunt en el consum d’aigua en la indústria:
en aquest cas la causa podria trobar-se en l’in-
crement de l’activitat industrial a l’inici de 1999.

Consum

T3 Consum d'aigua a Mataró. 1r trimestre 1997 - 1r trimestre 1999

G11

G12 Increment del consum d'aigua respecte el mateix trim. de l'any anterior. 1r trim. 1998 - 1r trim. 1999

Consum d'aigua a MataróG10

Font: Aigües de Mataró S.A.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Aigües de Mataró S.A.

Davallada en
el consum
d’aigua de
comerços i
obres

T3

Una possible
causa de la
davallada en
el consum
industrial
d’aigua ha
estat el
trasllat
d’empreses

G11, G12

               Consum m3 a Mataró              Variació m3 mateix trim. any anterior
Domèstic Com. i obres Industrial Municipal Domèstic Com. i obres Industrial

97 - 1r trim. 1.152.583 186.792 419.147 72.451 2.07% 2.68% -1.77%
97 - 2n trim. 1.245.464 226.576 442.663 122.023 2.16% 10.75% 6.82%
97 - 3r trim. 1.253.845 241.208 406.867 146.844 0.55% 12.80% 11.08%
97 - 4t trim. 1.147.856 248.009 414.964 139.464 5.70% 19.04% 1.90%
98 - 1r trim. 1.161.906 222.991 371.213 97.797 0.81% 19.38% -11.44%
98 - 2n trim. 1.287.332 239.746 418.677 140.581 3.36% 5.81% -5.42%
98 - 3r trim. 1.318.632 266.446 372.933 201.580 5.17% 10.46% -8.34%
98 - 4t trim. 1.152.032 231.124 372.894 136.807 0.36% -6.81% -10.14%
99 - 1r trim. 1.190.637 216.512 401.698 96.515 2.47% -2.91% 8.21%
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El consum elèctric domèstic mostra el seu com-
portament estacional a Mataró, amb consums ele-
vats en els mesos hivernals i baixos en el període
estival. A la resta del Maresme, l’estiu és l’època
de l’any amb un consum més elevat d’electricitat
degut a l’arribada de turistes. Amb tot, sembla que
el consum domèstic d’electricitat no tingui final, ja
que en el darrer any els increments han estat cons-
tants, i en cap cas han estat per sota del 5%, tant
a Mataró com a la resta del Maresme.

Pel que fa a les dades referents al consum elèc-
tric per a usos comercials i industrials, al llarg de
1998 mostren un fort dinamisme durant els nou
primers mesos, amb un creixement interanual

Consum d’electricitat

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’ENHER. Zona del Maresme.

Continua la
tendència

creixent del
consum

elèctric al
llarg del 1998

mitjà del 7,8%. Per contra, a l’últim trimestre, el
creixement en comparació amb el mateix perío-
de de l’any anterior es redueix fins al 3,4%, i a
un –4,7% en el primer trimestre de 1999. En el
cas de la indústria, la construcció i els serveis,
des del darrer trimestre de 1998, el decrement
no es pot atribuir a una baixada del nivell d’acti-
vitat, ja que el procés de liberalització del sector
elèctric permet a les grans empreses proveir-se
en el mercat majorista i aquesta facturació no
es recull a les dades. Per tant, cal tenir en compte
la distorsió que produeix aquest fet. En canvi,
en la facturació per a usos domèstics, a la qual
no afecta la liberalització, s’ha registrat un in-
crement del 9,5% respecte l’any anterior.

Consum

Consum elèctric de Mataró i la resta del Maresme. 1997 - 1r trimestre 1999T4

G13

G16

Consum elèctric de Mataró.

Increment interanual del consum elèctric (Kwh).

Resta del Maresme. 1998 - 1r trimestre 1999

MATARÓ RESTA DEL MARESME

Domèstic Comerç i indústria Domèstic Comerç i indústria

Cons. Kwh Inc. %* Cons. Kwh Inc. %* Cons. Kwh Inc. %* Cons. Kwh Inc. %*

3r tr 1997 20.862.788 4.67% 48.687.600 6.35% 59.234.225 4.97% 121.581.663 8.34%

4t tr 1997 22.497.272 1.40% 51.466.545 12.77% 57.723.834 -1.41% 118.309.314 5.51%

1r tr 1998 27.163.947 -2.21% 50.166.707 5.30% 69.153.633 1.18% 105.447.027 8.60%

2n tr 1998 24.030.240 6.30% 50.569.035 9.58% 61.161.032 5.29% 113.896.566 6.87%

3r tr 1998 22.410.287 7.42% 52.651.621 8.14% 62.072.518 4.79% 131.287.652 7.98%

4t tr 1998 23.523.938 4.56% 53.215.923 3.40% 61.055.968 5.77% 121.854.419 3.00%

1r tr 1999 29.739.608 9.48% 47.785.014 -4.75% 75.155.671 8.68% 97.250.142 -7.77%

* Increment respecte el mateix trimestre de l'any anterior

Font:. Elaboració pròpia a partir de les dades d’ENHER. de Mataró.

G15 Increment interanual del consum elèctric (Kwh).

Mataró. 1998 - 1r trimestre 1999

G14Consum elèctric de la resta del Maresme.

Evolució molt
similar entre
el consum
elèctric de
Mataró i el
de la resta
del Maresme

G13, G14
G15, G16
T4
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Continua al llarg de 1998 el creixement en el
consum de gas, fet que es va començar a
produir fa tres anys. Aquesta variable, però, està
influenciada per factors externs, com per exem-
ple factors climàtics, mesures d’estalvi energè-
tic o mesures ecològiques.

Sigui com sigui, en els darrers períodes el con-
sum domèstic de gas ha seguit una tendència
de creixement molt clara, i tot i que el ritme de
creixement tendeix a alentir-se, continua sent

Del 1996
ençà, el

consum de
gas no para

de créixer
T5

elevat. Aquest increment no es pot atribuir di-
rectament a factors climàtics, perquè 1998 ha
estat un any força càlid, amb una temperatura
mitjana de gairebé 17ºC i amb precipitacions més
aviat escasses.

També el consum de gas en la indústria i el co-
merç està passant per un bon moment, amb in-
crements molt superiors als aconseguits el 1997.
Aquest fet també apareix en el consum elèctric
del 1998, en aconseguir un increment del 3%.

Consum de gas canalitzat

Consum de gas canalitzat a Mataró. 1991 - 1998T5

Consum

El consum
domèstic
torna a
créixer per
sobre del
comercial i
l’industrial

G17, G18

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Gas Natural SDG, S.A.

Evolució del consum domèstic de gas canalitzat a Mataró. 1991-1998G17

Increment del consum de gas canalitzat respecte l'any anterior. Mataró 1994 - 1998G18

Consum milers de tèrmies a Mataró      Variació nombre de tèrmies respecte l’any anterior

Domèstic Comercial Industrial Total Domèstic Comercial Industrial Total

1991 62.572 32.332 227.211 322.115 - - - -

1992 68.776 34.204 214.963 317.943 9.91% 5.79% -5.39% -1.30%

1993 66.240 30.551 185.636 282.427 -3.69% -10.68% -13.64% -11.17%

1994 71.834 32.407 202.972 307.213 8.45% 6.08% 9.34% 8.78%

1995 70.240 30.446 202.128 302.814 -2.22% -6.05% -0.42% -1.43%

1996 80.348 36.278 192.048 308.674 14.39% 19.16% -4.99% 1.94%

1997 87.108 37.001 198.697 322.806 8.41% 1.99% 3.46% 4.58%

1998 93.587 39.556 211.724 344.867 7.44% 6.91% 6.56% 6.83%

Font: Gas Natural SDG, S.A.
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Després d’un tercer trimestre en què l’acumulat
dels darrers dotze mesos de turismes matriculats
a Mataró va disminuir lleugerament respecte els
dos primers trimestres de 1998, sembla que la sèrie
analitzada s’ha tornat a recuperar en el darrer tri-
mestre de 1998 i en el primer trimestre de 1999,
assolint valors al voltant dels 3750.

Pel que fa a les taxes de creixement, tot i que
els valors es troben lluny del 31% o del 26%
que es van aconseguir en el segon i tercer tri-
mestre de 1997 respectivament, s’ha aconse-

Recuperació
en els valors
absoluts  de
matriculació
de vehicles

després d’un
tercer

trimestre
amb valors

baixos

guit durant el quart trimestre de 1998 un aug-
ment del 12,2%, i del 7,6% en el primer trimes-
tre de 1999, xifres força positives donat que els
períodes comparats es troben dins del període
en què aquest Pla Prever era ja vigent.

Tot i que semblava entreveure’s una tendència
decreixent en l’acumulat de turismes matricu-
lats a Mataró, el bon moment pel que està pas-
sant el sector de l’automoció a tota Espanya tam-
bé es veu reflectit a Mataró amb el restabliment
a l’alça de la tendència.

Consum

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secció de Gestió Tributària de l’Àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró.

Matriculació de vehicles (turismes)
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Continua el creixement en el volum de brossa
tractada dels darrers dotze mesos a la Planta
de Reciclatge del Maresme, tant pel que fa a
Mataró com a la Resta del Maresme*.

Per tal de verificar que el creixement en el volum
de residus tractats no sigui degut a un augment
en la població, el que s’ha fet ha estat utilitzar
l’acumulat dels darrers dotze mesos i dividir-lo
pel nombre d’habitants que hi ha al padró d’ha-
bitants a finals de cada mes. Tal i com es pot
comprovar en el gràfic, l’evolució és de creixe-
ment continuat, amb els lògics descensos esti-
vals que tenen lloc a la nostra ciutat.

Per al segon trimestre de l’any, s’espera que el
volum de brossa acumulada en el darrer any a
Mataró sigui similar o fins i tot lleugerament infe-
rior al del primer trimestre de l’any degut a que
Mataró no és una ciutat eminentment turística, i

Residus sòlids urbans

T6

G21, G22

Consum

Evolució del tractament de brossa. 1998 - 1999T6

en els mesos estivals el valor volum de brossa
tractada tendeix a disminuir.

Quant a la Resta del Maresme*, al contrari del
que s’espera de la seva capital, per la seva vo-
cació marcadament turística, es deixa entreveure
un augment en el volum de brossa tractada a la
Planta de Tractament del Maresme.

A Mataró, el volum acumulat anual de
brossa tractada continua creixent des del se-
gon trimestre de 1997, però el ritme de creixe-
ment s’ha estabilitzat des fa un any en aproxi-
madament el 3%.

A la Resta de la comarca del Mares-
me* també es produeix un creixement continu-
at del volum acumulat de brossa tractada, però
en aquest cas el ritme de creixement continua
augmentant de manera accelerada.

Mataró Maresme*

TM brossa Var. %(1) Var. %(2) TM brossa Var. %(1) Var. %(2)

gener 98 3.940.52 4.17% -5.6% 8.068.32 2.24% -6.4%

febrer 98 4.259.30 4.15% 8.1% 9.283.72 -1.00% 15.1%

març 98 4.114.24 1.42% -3.4% 10.066.82 7.42% 8.4%

abril 98 4.529.56 5.27% 10.1% 11.038.40 4.45% 9.7%

maig 98 4.336.20 1.32% -4.3% 11.982.60 5.70% 8.6%

juny 98 4.626.90 2.64% 6.7% 13.824.88 6.32% 15.4%

juliol 98 3.783.52 -1.39% -18.2% 14.360.02 3.31% 3.9%

agost 98 4.374.24 4.28% 15.6% 11.910.20 7.81% -17.1%

setem. 98 4.412.56 1.46% 0.9% 10.507.88 6.10% -11.8%

octubre 98 4.188.58 0.03% -5.1% 9.024.80 3.55% -14.1%

novem. 98 4.522.48 7.11% 8.0% 9.679.72 8.93% 7.3%

desem. 98 4.362.04 4.52% -3.5% 9.392.20 8.91% -3.0%

gener. 99 3.911.22 -0.74% -10.3% 8.153.08 1.05% -13.2%

febrer 99 4.522.62 6.18% 15.6% 9.906.18 6.70% 21.5%

març 99 4.320.98 5.02% -4.5% 10.609.98 5.40% 7.1%

*La resta de municipis del Maresme a exepció de Dosrius, Mongat, Tiana i Tordera.

(1) Variació percentual respecte el mateix període de l'any anterior

(2) Variació percentual respecte el mes anterior

TM = Tonelades Mètriques

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
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Residus Sólids Urbans de Mataró. 1996 - 1999

Per tal d’aconseguir una desestacionalització de les sèries, es pot procedir a fer l’acumulat de tones
tractades dels últims dotze mesos, donat que es tracta d’una variable força estacional.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

Consum

G21

Evolució del tractament d'RSU per càpita. Mataró. 1998 - 1999

Residus Sòlids Urbans de la resta del Maresme*. 1996 - 1999G22
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Tal i com ja s’apuntava en anteriors informes, es confirma la davallada en el

nombre d’habitatges iniciats a Mataró.

Habitatge

Habitatges iniciats per tipologia
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Unifamiliars <50 m2 51 a 75 76 a 100 101 a 125 126 a 150 >150 m2 Total
1994 36 53 111 304 226 551 1.281

1995 11 44 130 127 164 548 1.024

1996 17 68 136 217 198 438 1.074

1997 17 98 197 311 205 537 1.365

1998 0 1 47 22 8 92 170

1r trim. 98 0 5 3 0 20 25 53

1r trim. 99 2 0 2 0 1 28 33

Plurifamiliars<50 m2 51 a 75 76 a 100 101 a 125 126 a 150 >150 m2 Total
1994 4 118 453 471 488 186 1.720

1995 0 131 303 469 218 309 1.430

1996 35 151 592 650 281 178 1.887

1997 23 345 765 1213 354 197 2.897

1998 0 22 67 336 246 347 1.018

1r trim. 98 0 0 30 183 112 57 382

1r trim. 99 2 73 82 63 0 30 250

Total <50 m2 51 a 75 76 a 100 101 a 125 126 a 150 >150 m2 Total
1994 40 171 564 775 714 737 3.001

1995 11 175 433 596 382 857 2.454

1996 52 219 728 867 479 616 2.961

1997 40 443 962 1524 559 734 4.262

1998 0 23 114 358 254 439 1.188

1r trim. 98 0 5 33 183 132 82 435

1r trim. 99 4 73 84 63 1 58 283

Habitatge

Evolució del nombre d'habitatges iniciats a Mataró. 1996 - 1r trimestre 1999

Habitatge iniciats per tipologia

T7

En el tercer trimestre de 1998, la disminució en
l’inici de construcció d’habitatges a Mataró va
ser espectacular, apropant-se al 60%. Aquest
descens vertiginós es va veure frenat en el dar-
rer trimestre de l’any, i 1998 va acabar amb un
decrement del 15% en el nombre d’habitatges
iniciats respecte de 1997. Una de les causes
d’aquest bon comportament del nombre d’ha-
bitatges que es dóna en els darrers tres mesos
de 1998 és l’inici de noves promocions urbanís-
tiques a Mataró; tanmateix, tot i ser d’una mag-
nitud de certa importància, resten lluny del pro-
jecte urbanístic de Via Europa, que va suposar
la revifada del sector de la construcció a la ciu-
tat. Un fet similar ha tingut lloc a la resta d’àm-
bits analitzats. Fins al tercer trimestre, tant el Ma-
resme, com la província de Barcelona i Catalunya,
presentaven decrements en la comparació
interanual, però el revifament del darrer trimestre
ha estat clau perquè en acabar l’any hagin acon-
seguit un increment interanual positiu.

En el desglossament per tipologies, a Mataró el
decrement en habitatges unifamiliars i en
plurifamiliars ha presentat valors similars, un 13%
i un 15% respectivament. En canvi, els incre-
ments més importants assolits al Maresme,

Font: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Recuperació
en el quart

trimestre de
1998 en la

construcció
d’habitatges

a Mataró.

En la
comparació

interanual,
Mataró

és l’únic
àmbit que

presenta un
decrement.

T7

Barcelona i Catalunya s’han produït en els habi-
tatges unifamiliars, mentre que en el cas dels
plurifamiliars han estat més modestos.

Amb els gràfics de l’evolució temporal dels habi-
tatges iniciats segons superfície es pot observar
que Mataró segueix un comportament diferent del
dels altres tres àmbits; a la comarca del Maresme,
Barcelona i Catalunya, el total d’habitatges iniciats
ha seguit un camí de creixement continu des de
1995, aconseguint el punt màxim el 1998. En can-
vi, l’evolució seguida per Mataró aconsegueix el
seu màxim al llarg de 1997.

El preu mitjà del m2 construït a Mataró durant
1998 continua situat a un nivell mitjà-baix en
comparació amb altres municipis de la Regió
Metropolitana de Barcelona, si bé l’increment del
preu ha estat del 20% i ja supera el preu de ciu-
tats com Granollers o Ripollet. Malgrat aquest
important augment, els preus de l’habitatge a
Mataró continuen lluny de valors com els de
Cerdanyola, Sant Cugat o Sant Just Desvern.

Pel que fa a l’evolució dels preus dels habitatges,
durant 1998 s’ha accentuat el canvi de tendència
que ja va tenir lloc l’any 1997, però en aquest perí-

G23,G24,G25
G26,G27,G28

El preu del
m2 construït
a Mataró ha
pujat un 20%
en el darrer
any.

1 Aquesta conurbació inclou Badalona, Cerdanyola del Vallès, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern.



31

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

<100 m2 100 a 150 m2 >150 m2 Total

1995 1996 1997 1998

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

<100 m2 100 a 150 m2 >150 m2 Total

1995 1996 1997 1998

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

<100 m2 100 a 150 m2 >150 m2 Total

1995 1996 1997 1998

Habitatge

ode ha estat molt brusc, perquè el preu (en pesse-
tes constants) se situa en valors similars als asso-
lits en el període olímpic i preolímpic. Aquest canvi
també s’ha produït a Barcelona i la seva conurba-
ció1 , però no ha estat tan accentuat com a Mataró,
i en tots dos àmbits els preus dels habitatges se
situen en valors similars.

Per tal de fer una comparació homogènia entre
els diferents àmbits, pot dividir-se el nombre
d’habitatges dels quals s’ha iniciat la construc-
ció pel nombre d’habitants que hi ha a l’àmbit,
segons el cens de 1996. Agafant com a punt de
referència Catalunya l’any 1996 (base 100).

Al llarg de 1998, Mataró s’ha caracteritzat per la
construcció d’habitatges de major superfície, no-
més superat pel conjunt de la comarca del Ma-
resme, mentre que ha registrat el menor nivell
de construcció, respecte dels altres àmbits ana-
litzats, en habitatges més petits.

El gràfic d’evolució temporal mostra com els
àmbits analitzats, excepte Mataró, obtenen
millors ratios el 1998 que el 1997. Tanmateix,
tot i la disminució patida per Mataró, el 1998
només el Maresme supera clarament a Mataró
pel que fa al nombre d’habitatges iniciats per
càpita.

G23

G24

G25

Evolució dels habitatges iniciats a Mataró. 1995 - 1998

Evolució dels habitatges iniciats al Maresme. 1995 - 1999

Evolució dels habitatges iniciats a Barcelona. 1995 - 1998

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

El nombre
d’habitatges

iniciats per
càpita al llarg
de 1998 és a
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Catalunya.

G29

G30
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Habitatge

G29 Habitatges iniciats per càpita. Catalunya base 100 (1996). 1998

G30 Evolució del total d'habitatges iniciats per càpita. Catalunya base 100 (1996)

G27

G28 Preu mitjà m2 construït d'alguns municipis de la RMB. 1997 - 1998

Evolució del preu mitjà/m2 dels habitatges construïts. Base 1989. Ptes. constants. 1989-1998

G26 Evolució dels habitatges iniciats a Catalunya. 1995 - 1998
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Activitat i estructura empresarial

Activitat i estructura empresarial a Mataró i el Maresme

Terciarització de l’economia de Mataró i el Maresme

Llicències d’activitats

El gruix d’indicadors analitzats apunten la continuïtat de la conjuntura favo-

rable de la ciutat. Així ho confirmen tant el nombre de treballadors

assalariats, el nombre d’empreses (centres de cotització a la Seguretat So-

cial), com el nombre llicències d’activitats sol·licitades.
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Nombre 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 1.857.480 1.916.256 1.984.912 1.980.238 1.981.904

Empreses 237.988 241.233 246.517 243.299 244.514

Ass. / Empr. 7,80 7,94 8,05 8,14 8,11

Incr. anual % 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 5,74% 6,07% 6,10% 5,90% 6,70%

Empreses 2,27% 1,77% 2,01% 2,14% 2,74%

Ass. / Empr. 3,40% 4,23% 4,01% 3,67% 3,85%

Activitat i estructura empresarial

Activitat i estructura empresarial
a Mataró i al Maresme

Evolució del nombre d'empreses i assalariats a Mataró. 1997 - 1998T8

Empreses i assalariats. Mataró. 1996 - 1998 Assalariats per empresa. Mataró. 1996 - 1998G31 G32

Evolució del nombre d’empreses i assalariats a Catalunya. 1997 - 1998T9

Mataró

En el primer semestre de 1998 es va aconseguir
el creixement interanual més important de la sèrie
de treballadors assalariats amb un 8,2%. En la
segona meitat de l’any, l’increment assolit, tot i no
ser tan elevat, ha estat prou important, superant el
7%. En valors absoluts s’ha assolit un altre cop el
valor màxim en la sèrie, amb 23.434 treballadors
assalariats, 1.560 més que els que hi havia en el
mes de desembre de 1997, i 205 més que en l’an-
terior màxim històric del mes de juny.

La sèrie de les empreses amb treballadors as-
salariats (centres de cotització de la Seguretat

Social) també continua la tendència al creixe-
ment sostingut i, com en el cas dels assalariats,
les empreses aconsegueixen en el mes de de-
sembre el valor més gran de la sèrie, amb 3.764,
que representa un augment del 4,4% sobre les
empreses que hi havia un any abans. Aquest in-
crement es troba 1,7 punts percentuals per so-
bre de l’increment registrat a Catalunya.

Una possible causa d’aquesta evolució tan
positiva de la sèrie dels assalariats i dels cen-
tres de cotització de Mataró és el bon moment
de l’economia catalana, que amb els registres
del 1998 es troba en una fase expansiva de 60
mesos de durada.

Es manté el
creixement del

nombre  de
treballadors

assalariats

Mataró
acaba 1998
amb més
de 3.700
empreses

T8,T9

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

G31,G32

Nombre 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 21.874 22.762 23.229 22.723 23.434

Empreses 3.604 3.696 3.729 3.684 3.764

Ass. / Empr. 6,07 6,16 6,23 6,17 6,23

Incr. anual % 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 6,92% 7,99% 8,21% 5,15% 7,13%

Empreses 3,92% 4,67% 4,16% 4,39% 4,44%

Ass. / Empr. 2,88% 3,17% 3,89% 0,72% 2,58%
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Activitat i estructura empresarial

Evolució de l'increment dels assalariats. Mataró i Catalunya. 1997-1998

De la comparació de l’evolució de la sèrie dels
increments interanuals dels assalariats de
Catalunya amb Mataró, se’n desprèn que mal-
grat la davallada del tercer trimestre, Mataró
continua tenint un ritme de creixement més ac-
celerat que el de Catalunya.

Abans d’analitzar la distribució de la massa as-
salariada en funció de la dimensió de l’empresa,
cal fer esment del fet que en un any la mida de
les empreses mataronines ha crescut un 2,6% i
que el nombre d’assalariats per empresa se si-
tua en 6,2. Tot i això, encara està uns dos treba-
lladors per sota de la mitjana de Catalunya.

En la desagregació per trams, les empreses de
no més de 10 treballadors i les que en tenen
entre 11 i 50, acumulen una proporció d’assala-
riats lleugerament inferior a la del mes de de-
sembre de 1997. El creixement de la plantilla
mitjana també es veu reflectit en l’increment del

pes dels assalariats que corresponen a les em-
preses que tenen entre 50 i 100 assalariats, que
l’any 1997 concentraven el 8,4% dels assalari-
ats i l’any 1998 arriben a un 9,3%.

Pel que fa a les empreses de Mataró, l’evolu-
ció de la representativitat per trams en el dar-
rer any no ha estat gaire significativa. Així, les
microempreses continuen representant més
del 88% del total de les empreses. A
Catalunya, aquest percentatge és molt similar
i se situa en el 87,5%.

La diferència entre Mataró i Catalunya de dos
treballadors assalariats en les dimensions mitja-
nes de les empreses ja deixa entreveure la dife-
rent estructuració empresarial d’ambdós àm-
bits. Així, a Mataró un 72,8% dels assalariats
treballen en empreses que tenen entre 1 i 50 tre-
balladors assalariats, mentre que a Catalunya
aquest percentatge es redueix al 54,2%.

El creixement
d’assalariats

a Mataró
continua sent

més impor-
tant que a
Catalunya

La proporció
de micro-
empreses a
Mataró i
Catalunya és
similar

G33,G34

Estructura empresarial (mínim 1 assalariat) de Mataró. 4t trimestre 1997 - 4t trimestre 1998T10

12 / 1997 Total D’1 a 5 6 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 250 251 a 500 > 500

Assalariats 21.804 5.513 2.898 4.241 3.410 1.831 1.702 846 1.363

Perc. / total 100% 25,28% 13,29% 19,45% 15,64% 8,40% 7,81% 3,88% 6,25%

Empreses 3.590 2.805 381 267 95 27 11 2 2

Perc. / total 100% 78,13% 10,61% 7,44% 2,65% 0,75% 0,31% 0,06% 0,06%

12 / 1998 Total D’1 a 5  6 a 10 11 a 25 26 a 50  51 a 100 101 a 250 251 a 500 > 500

Assalariats 23.434 5.648 3.301 4.551 3.566 2.192 2.244 434 1.498

Perc. / total 100% 24,10% 14,09% 19,42% 15,22% 9,35% 9,58% 1,85% 6,39%

Empreses 3.740 2.873 431 285 101 32 15 1 2

Perc. / total 100% 76,82% 11,52% 7,62% 2,70% 0,86% 0,40% 0,03% 0,05%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

G34 Empreses i assalariats. Catalunya. 1996 - 1998

T10

G35Empreses i assalariats. El Maresme. 1996 - 1998
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Evolució del nombre d’empreses i assalariats al Maresme. 1997 - 1998T11

Activitat i estructura empresarial

Assalariats per empresa. El Maresme. 1996 - 1998G36

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

Estructura empresarial (mínim 1 assalariat) al Maresme. 4t trimestre 1997 -  4t trimestre 1998T12

El Maresme

Acabat 1998, el nombre de treballadors assala-
riats s’ha situat en  62.822, i les empreses en
11.294. Aquestes dades suposen una davalla-
da respecte de les del tercer trimestre, que eren
del 3,95% i de l’1% respectivament. L’any 1997
la disminució que es va produir en el darrer tri-
mestre de l’any va ser més elevada, el nombre
d’assalariats va caure en un 4,4% i les empre-
ses en un 1,8%. Aquesta disminució s’explica
per l’orientació turística pròpia de la comarca.

A la comarca del Maresme, tot  i que hi ha una cla-
ra tendència al creixement, aquesta presenta unes
oscil·lacions que no apareixen en les dades de
Mataró. Aquestes variacions tant accentuades re-

velen el major vessant turístic del conjunt de la co-
marca, en relació al de la seva capital.

El nombre mitjà de treballadors per empresa al
Maresme s’ha situat en 5,56, per sobre dels
5,38 que va haver-hi un any abans. Tot i l’incre-
ment experimentat per la dimensió de la planti-
lla a la comarca, a Mataró encara es manté per
sota dels 6,23 assalariats per empresa.

A causa d’aquesta dimensió mitjana de les em-
preses del Maresme respecte de les de Mataró,
una major part dels assalariats es concentra en
empreses de menys de 10 treballadors. Així, al
Maresme un 41,3% dels assalariats treballa en
microempreses, mentre que a Mataró només hi
treballa un 38,2%.

Superats els
mesos

d’estiu el
nombre

d’assalariats
al Maresme

es consolida
per sobre

dels 60.000

T11

Nombre 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 58.063 60.965 66.481 65.405 62.822

Empreses 10.796 11.015 11.531 11.413 11.294

Ass. / Empr. 5,38 5,53 5,77 5,73 5,56

Incr. anual % 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 7,52% 7,79% 8,53% 7,67% 8,20%

Empreses 4,39% 3,56% 3,59% 3,77% 4,61%

Ass. / Empr. 3,00% 4,08% 4,77% 3,75% 3,43%

12 / 1998 Total D’1 a 5 6 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 250 251 a 500 > 500

Assalariats 58.063 16.263 8.157 11.181 8.247 4.490 4.868 3.424 1.433

Perc. / total 100% 28,01% 14,05% 19,26% 14,20% 7,73% 8,38% 5,90% 2,47%

Empreses 10.753 8.627 1.079 703 236 66 31 9 2

Perc. / total 100% 80,23% 10,03% 6,54% 2,19% 0,61% 0,29% 0,08% 0,02%

12 / 1998 Total D’1 a 5  6 a 10 11 a 25 26 a 50  51 a 100 101 a 250 251 a 500 > 500

Assalariats 62.822 16.785 9.145 11.874 9.352 5.819 5.144 2.679 2.024

Perc. / total 100% 26,72% 14,56% 18,90% 14,89% 9,26% 8,19% 4,26% 3,22%

Empreses 11.216 8.861 1.212 746 270 85 32 7 3

Perc. / total 100% 79,00% 10,81% 6,65% 2,41% 0,76% 0,29% 0,06% 0,03%

G35,G36

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

T12

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat
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Nombre d’empreses i assalariats segons subsectors. Mataró. 1997 - 4t trimestre 1998

Sector Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E

Agricultura i pesca 42 5 8,40 41 5 8,20 57 5 11,40 45 3 15,00 41 2 20,50

Ind extrac., energia i aigua 107 5 21,40 101 5 20,20 102 5 20,40 103 5 20,60 103 5 20,60

Ind. manuf. 7.794 1.071 7,28 8.196 1.108 7,40 8.263 1.110 7,44 7.975 1.101 7,24 8.179 1.092 7,49

Construcció 1.332 296 4,50 1.552 331 4,69 1.696 356 4,76 1.726 347 4,97 1.709 366 4,67

Comerç i reparacions 4.362 1.059 4,12 4.550 1.070 4,25 4.540 1.042 4,36 4.282 1.038 4,13 4.460 1.071 4,16

Hoteleria 665 242 2,75 683 242 2,82 708 248 2,85 701 240 2,92 680 240 2,83

Transp. i comunic. 435 87 5,00 453 87 5,21 457 86 5,31 464 84 5,52 490 92 5,33

Mediació financera 747 41 18,22 756 38 19,89 760 37 20,54 745 37 20,14 756 37 20,43

Activ. immob. i serv. empres. 1.402 321 4,37 1.486 321 4,63 1.625 335 4,85 1.674 336 4,98 1.657 349 4,75

Serv. personals i altres 1.917 257 7,46 1.916 262 7,31 2.039 274 7,44 1.922 264 7,28 1.969 267 7,37

Educació 1.438 97 14,82 1.479 97 15,25 1.381 93 14,85 1.447 93 15,56 1.531 107 14,31

Activ. sanit. i serv. socials 1.627 119 13,67 1.529 121 12,64 1.581 117 13,51 1.616 119 13,58 1.841 121 15,21

No consta 6 4 1,50 20 9 2,22 20 16 1,25 23 17 1,35 18 15 1,20

Total Mataró 21.874 3.604 6,07 22.762 3.696 6,16 23.229 3.724 6,24 22.723 3.684 6,17 23.434 3.764 6,23

Activitat i estructura empresarial

Evolució sectorial a Mataró

Fins al mes de juny de 1998 i al llarg de gairebé
dos anys, s’ha produït un creixement ininter-
romput en el nombre de treballadors assalariats.
Ha estat en el tercer trimestre que s’ha produït
un decreixement respecte de les xifres del tri-
mestre anterior, però en els darrers tres mesos
de l’any s’ha tornat a recuperar aquesta tendèn-
cia al creixement i s’ha assolit un nou màxim en
l’àmbit dels assalariats.

Una vegada més, hem de tornar a destacar l’in-
crement interanual aconseguit en el sector de la
construcció en el quart trimestre de 1998, amb un
28,3%. Cal, però, parar atenció a l’evolució segui-

da en la segona meitat de l’any, perquè s’ha pro-
duït una disminució de l’1%, mentre que en el se-
gon semestre de 1997 es va produir un increment
del 13,4%. Això podria ser un símptoma d’esgota-
ment en el creixement del sector a Mataró.

Un altre subsector que ha tingut un creixement
important en el darrer any ha estat el dedicat a
l’activitat immobiliària que, amb un 18,2%, ha
augmentat en 255 el nombre de treballadors
assalariats, fet que demostra el bon moment pel
que passa l’habitatge.

Aquest increment en la construcció es reflec-
teix en el pes cada cop més important que
està adquirint el total d’assalariats, perquè en

T13

T13

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

T14

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

Evolució del pes dels assalariats i de les empreses segons subsectors. Mataró. 1997 - 4t trimestre 1998

Agricultura i pesca 0,19% 0,14% 0,18% 0,14% 0,25% 0,13% 0,20% 0,08% 0,17% 0,05%

Ind extrac., energia i aigua0,49% 0,14% 0,44% 0,14% 0,44% 0,13% 0,45% 0,14% 0,44% 0,13%

Ind. manuf. 35,63% 29,72% 36,01% 29,98% 35,57% 29,81% 35,10% 29,89% 34,90% 29,01%

Construcció 6,09% 8,21% 6,82% 8,96% 7,30% 9,56% 7,60% 9,42% 7,29% 9,72%

Comerç i reparacions 19,94% 29,38% 19,99% 28,95% 19,54% 27,98% 18,84% 28,18% 19,03% 28,45%

Hoteleria 3,04% 6,71% 3,00% 6,55% 3,05% 6,66% 3,08% 6,51% 2,90% 6,38%

Transp. i comunic. 1,99% 2,41% 1,99% 2,35% 1,97% 2,31% 2,04% 2,28% 2,09% 2,44%

Mediació financera 3,42% 1,14% 3,32% 1,03% 3,27% 0,99% 3,28% 1,00% 3,23% 0,98%

Act. imm. i serv. empres. 6,41% 8,91% 6,53% 8,69% 7,00% 9,00% 7,37% 9,12% 7,07% 9,27%

Serv. personals i altres 8,76% 7,13% 8,42% 7,09% 8,78% 7,36% 8,46% 7,17% 8,40% 7,09%

Educació 6,57% 2,69% 6,50% 2,62% 5,95% 2,50% 6,37% 2,52% 6,53% 2,84%

Activ. sanit. i serv. soc. 7,44% 3,30% 6,72% 3,27% 6,81% 3,14% 7,11% 3,23% 7,86% 3,21%

No consta 0,03% 0,11% 0,09% 0,24% 0,09% 0,43% 0,10% 0,46% 0,08% 0,40%

Total Mataró 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 desembre-1997 març-1998 juny-1998  setembre-1998  desembre-1998

Sector Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses Assalariats Empreses

desembre-1997  març-1998  juny-1998  setembre-1998 desembre-1998
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Activitat i estructura empresarial

T15 Relació de subsectors amb major guany i pèrdua de treballadors assalariats. Mataró. 1997 - 1998

Sectors amb major guany CCAE des.-97 des.-98 Incr. %       Var.

Construcció 45 1.332 1.709 28,30% 377

Ind. de la confecció i pelleteria 18 1.645 2.081 26,50% 436

Altres activitats empresarials 74 1.097 1.306 19,05% 209

Comerç a l’engrós 51 1.300 1.539 18,38% 239

Activitats sanitàries i veterinàries 85 1.627 1.841 13,15% 214

Sectors amb major pèrdua CCAE des.-97 des.-98 Incr. % Var.

Indústria de la construcció maquinària 29 306 202 -33,99% -104

Act. recreatives, culturals i esportives 92 556 387 -30,40% -169

Fabricació productes de cautxú i plàstic 25 196 167 -14,80% -29

Comerç al detall 52 2.419 2.235 -7,61% -184

Indústria tèxtil 17 3.245 3.198 -1,45% -47

un any el sector ha passat d’acumular el 6%
de tota la massa assalariada, a tenir-ne més
d’un 7%. Tot i aquest guany, els sectors més
importants continuen sent la indústria manu-
facturera i el sector del comerç i les reparaci-
ons, que entre ambdós acumulen el 54% dels
treballadors assalariats de Mataró.

Pel que fa al nombre d’empreses amb treba-
lladors assalariats, també destaca el creixe-
ment en la construcció que, amb un 23,6%,
presenta l’augment més remarcable, seguit
pel de l’educació amb un 10,3%. També cal
fer referència a l’increment aconseguit pel
sector de les activitats immobiliàries, amb un

8,7% més de centres que fa un any.

En l’últim any la dimensió mitjana de les empre-
ses mataronines ha crescut un 2,6%, superant
clarament els 6 assalariats per empresa. Per
subsectors, destaquen el d’activitat sanitària i
serveis socials, amb més de 15 assalariats, i
el de mediació financera amb 20,4 assalariats.
L’agricultura i la pesca es mereix un capítol
apart, perquè ha passat de tenir 8,4 assalari-
ats a tenir-ne 20,5 en un any; tanmateix,
aquest increment és degut a la progressiva
desaparició de centres del sector, que va co-
mençar l’any amb 5 i l’ha acabat amb 2, però
mantenint-se el nombre d’assalariats.

T14

G37

Increment del nombre de treballadors assalariats respecte el mateix trimestre de l'any anterior.

Mataró (paràgrafs CCAE 93). 1998

G37

T15

Increment del nombre de treballadors assalariats respecte el mateix trimestre de l'any anterior.

El Maresme (paràgraf CCAE93). 1998

G38

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat
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desembre-1997 març- 1998 juny -1998 setembre-1998 desembre-1998

Sector Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E

Agricultura i pesca 129 44 2,93 151 50 3,02 165 46 3,59 153 43 3,56 151 43 3,51

Ind extrac., ener./aigua 158 17 9,29 155 17 9,12 153 17 9,00 154 16 9,63 152 17 8,94

Ind. manuf. 21.203 2.558 8,29 22.120 2.584 8,56 22.464 2.580 8,71 21.968 2.546 8,63 22.075 2.565 8,61

Construcció 4.568 1.167 3,91 5.210 1.260 4,13 5.688 1.318 4,32 5.673 1.316 4,31 5.879 1.394 4,22

Comerç i reparacions 10.469 2.952 3,55 10.846 2.990 3,63 11.480 3.104 3,70 11.083 3.075 3,60 10.968 3.018 3,63

Hoteleria 3.752 1.021 3,67 4.266 1.032 4,13 7.309 1.290 5,67 7.033 1.247 5,64 4.023 1.045 3,85

Transp. i comunic. 1.279 321 3,98 1.352 332 4,07 1.512 345 4,38 1.526 340 4,49 1.389 341 4,07

Mediació financera 918 100 9,18 927 96 9,66 949 94 10,10 928 91 10,20 920 91 10,11

Activ. im./serv. empr. 3.074 889 3,46 3.279 904 3,63 3.538 955 3,70 3.673 960 3,83 3.657 972 3,76

Serv. personals i altres 5.795 1.068 5,43 5.864 1.081 5,42 6.431 1.109 5,80 6.193 1.088 5,69 6.174 1.082 5,71

Educació 3.201 315 10,16 3.295 309 10,66 3.096 302 10,25 3.216 295 10,90 3.435 330 10,41

Activ. sanit./serv. soc. 3.483 319 10,92 3.435 322 10,67 3.625 324 11,19 3.710 328 11,31 3.909 330 11,85

No consta 34 25 1,36 65 38 1,71 71 47 1,51 95 68 1,40 90 66 1,36

Total Maresme 58.063 10.796 5,38 60.965 11.015 5,53 66.481 11.531 5,77 65.405 11.413 5,73 62.822 11.294 5,56

Activitat i estructura empresarial

Evolució sectorial al Maresme

Al llarg de 1998 s’han anat registrant increments
interanuals continuats que han situat la mitjana
anual d’assalariats a la comarca molt a prop dels
64.000, mentre que el 1997 la mitjana va ser de
poc més de 59.000.

Com a Mataró, els sectors de la comarca amb
més creixement en el darrer any han estat la
construcció i el sector immobiliari i de serveis a
les empreses, amb un increment del 28,7% i del
19% respectivament.

La indústria extractiva ha estat l’únic subsector
que ha patit una pèrdua d’assalariats entre de-
sembre de 1997 i desembre de 1998.

Pel que fa a l’evolució del nombre de centres,
com amb la sèrie dels assalariats, les empreses
de la construcció i les dedicades a l’activitat
immobiliària són les que han incrementat més
ràpidament el seu nombre en un any.

Quant als cinc subsectors (2 dígits CCAE-93) amb
més guany d’assalariats, el Maresme coincideix
plenament amb Mataró. Hi ha més divergència pel
que fa als cinc subsectors amb més pèrdua. Així,
a més de la construcció de maquinària, la fabrica-
ció de productes de cautxú i plàstic i el comerç al
detall, a Mataró el sector de les activitats recreati-
ves i la indústria química han perdut assalariats en
el darrer any, mentre que al Maresme han estat el
de fabricació de material electrònic i el d’activitats
auxiliars a la intermediació financera.

T16

T16 Nombre d’empreses i assalariats segons subsectors. Maresme. 1997 - 4t trimestre 1998

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

T17 Relació dels subsectors amb major guany i pèrdua de treballadors assalariats. El Maresme. 1997 - 1998

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

G38

T17

Sectors amb major guany CCAE des.-97 des.-98 Incr. %         Var.

Construcció 45 4.568 5.879 28,70% 1311

Ind. de la confecció i pelleteria 18 2.436 2.998 23,07% 562

Altres activitats empresarials 74 2.372 2.880 21,42% 508

Comerç a l’engrós 51 3.627 4.081 12,52% 454

Activitats sanitàries i veterinàries 85 3.752 4.023 7,22% 271

Sectors amb major pèrdua CCAE des.-97 des.-98 Incr. % Var.

Indústria de la construcció maquinària 29 1.167 1.024 -12,25% -143

Fabricació de material electrònic 32 204 180 -11,76% -24

Activit.auxiliars a intermediació financera 67 214 193 -9,81% -21

Fabric. de productes de cautxú i plàstic 25 549 512 -6,74% -37

Comerç al detall 52 5.431 5.398 -0,61% -33



40

67,82 68,10

50,00%

54,00%

58,00%

62,00%

66,00%

70,00%

mar-98 mar-99

Activitat i estructura empresarial

L’expansió de la construcció en els darrers mesos
està alentint el procés de terciarització econòmica
de Mataró. En el darrer any, el guany de pes dels
assalariats de la construcció, s’ha vist compensat
per una lleugera pèrdua en els assalariats del sec-
tor serveis i una pèrdua més significativa en la in-
dústria. En el darrer trimestre de l’any, la proporció
del sector serveis queda repartida de la següent
manera: un 57,1% del total d’assalariats i gairebé
un 61% del total de les empreses.

Pel que fa al Maresme, l’evolució del pes dels as-
salariats per sectors ha estat similar a la de Mataró,
ja que la construcció ha estat l’únic sector que ha

incrementat la seva representativitat entre desem-
bre de 1997 i 1998. La vessant turística del Ma-
resme es reflecteix en els màxims, tant pel que fa
al nombre d’assalariats com d’empreses, regis-
trats durant el segon i el tercer trimestre de l’any.

El nombre d’activitats econòmiques mesurades
a través de l’IAE assenyala aquest refredament
de la terciarització de l’economia de Mataró.
Així, entre els mesos de març de 1998 i 1999, el
nombre d’activitats dels serveis s’ha vist incre-
mentat en un 0,4%, una xifra molt minsa que,
tot i això, apropa al 70% les activitats relaciona-
des amb el sector terciari.

T18

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró

Evolució del pes del sector serveis en l'IAE. Març 1998 - març 1999G39

Terciarització de l’economia

Pes relatiu nombre d’empreses i assalariats segons sectors a Mataró i al Maresme. 1997 - 1998

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

T18

G39

Mataró des.-1996 març-1997 juny-1997 set.-1997 des.-1997 març-1998 juny-1998 set.-1998 des.-1998

Sector Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr.

Agricultura 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

Construcció 4,7% 7,4% 4,8% 7,5% 5,5% 8,2% 6,2% 8,3% 6,1% 8,2% 6,8% 9,0% 7,3% 9,6% 7,6% 9,4% 7,3% 9,7%

Indústria 37,0% 30,3% 37,9% 30,2% 37,9% 29,8% 37,1% 30,4% 36,1% 29,9% 36,5% 30,1% 36,0% 29,9% 35,5% 30,0% 35,3% 29,1%

Serveis 54,2% 56,7% 53,5% 56,9% 52,7% 56,7% 56,6% 61,1% 57,6% 61,7% 56,5% 60,6% 56,4% 59,9% 56,6% 60,0% 57,1% 60,7%

No consta 3,9% 5,5% 3,6% 5,2% 3,7% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 0,5% 0,1% 0,4%

Maresme des.-1996 març-1997 juny-1997 set.-1997 des.-1997 març-1998 juny-1998 set.-1998 des.-1998

Sector Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr.

Agricultura 0,2% 0,4% 0,2% 0,3% 0,2% 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,5% 0,2% 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,4%

Construcció 6,8% 9,4% 7,0% 9,8% 7,0% 10,1% 7,5% 10,5% 7,9% 10,8% 8,5% 11,4% 8,6% 11,4% 8,7% 11,5% 9,4% 12,3%

Indústria 36,7% 24,0% 36,6% 23,7% 34,5% 22,6% 35,1% 23,4% 36,8% 23,9% 36,5% 23,6% 34,0% 22,5% 33,8% 22,4% 35,4% 22,9%

Serveis 52,1% 61,0% 52,4% 61,2% 54,7% 62,4% 57,2% 65,7% 55,1% 64,7% 54,6% 64,1% 57,1% 65,2% 57,1% 65,0% 54,9% 63,8%

No consta 4,2% 5,1% 3,8% 4,9% 3,6% 4,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,4% 0,1% 0,6% 0,1% 0,6%
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Activitats no classificades    Activitats classificades Total activitats

1998 % 1r tr. 99 % 1998 % 1r tr. 99 % 1998 % 1r tr. 99 %

Tipus

Obertures 186 90% 54 93% 332 81% 99 80% 518 84% 153 85%

Canvi de nom 21 10% 4 7% 66 16% 20 16% 87 14% 24 13%

Ampliació 0 0% 0 0% 12 3% 4 3% 12 2% 4 2%

Modificació 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Activitat*

Tallers, ind. conf. o tèxtils 8 4% 0 0% 78 19% 28 23% 86 14% 28 15%

Altres tallers o indústries 9 4% 1 2% 42 10% 15 12% 51 8% 16 9%

Comerç tèxtil 38 18% 14 24% 12 3% 6 5% 50 8% 20 11%

Comerç no tèxtil 85 41% 21 36% 55 13% 22 18% 140 23% 43 24%

Magatzems 6 3% 2 3% 18 4% 3 2% 24 4% 5 3%

Bars i restaurants 0 0% 0 0% 98 24% 20 16% 98 16% 20 11%

Garatges i aparcaments 0 0% 0 0% 45 11% 10 8% 45 7% 10 6%

Recreatius i esportius 0 0% 0 0% 5 1% 0 0% 5 1% 0 0%

Altres (perruq., ofic...) 61 29% 20 34% 54 13% 17 14% 115 19% 37 20%

Benzineres 0 0% 0 0% 3 1% 2 2% 3 0% 2 1%

Total 207 58 410 123 617 181

Incr. (%) any anterior 0,49% -3,33% 12,64% 35,16% 8,25% 19,87%

Activitat i estructura empresarial

1 Les activitats es distingiran en classificades i no classificades. Es consideren activitats classificades les que es tramiten d’acord amb el Reglament

d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (30 de novembre de 1961).

A més dels tipus d’activitats que s’estipulen com a no classificades en les ordenances municipals, aquestes es caracteritzen per no superar uns determi-

nats límits quant a potència de la maquinària i quant a la superfície dels locals on es duen a terme.

Continua creixent el nombre de sol·licituds de lli-
cències d’activitats, tot i que ho fa a un ritme
inferior a l’assolit el 1997, quan el creixement
respecte de l’any 1996 va ser del 13,7%. L’in-
crement el 1998 ha estat del 8,25%, i s’aconse-
gueix superar les 600 sol·licituds.

El creixement del nombre de sol·licituds s’ha
centrat en les activitats classificades amb un in-
crement del 12,64%, ja que el nombre de sol·-
licituds no classificades pràcticament no ha va-
riat, amb un increment del 0,5%.

Quant a les sol·licituds del primer trimestre de
1999, s’assoleix un nou increment respecte del
mateix període de 1998, però aquest augment
se centra en les activitats classificades (un aug-
ment del 35%).

El bon moment del tèxtil també es veu reflectit
en les llicències d’activitats sol·licitades, ja que
els tallers relacionats amb aquest sector han
guanyat quota respecte de 1997. També han
augmentat el seu pes altres activitats, com ara
la perruqueria o les oficines.

T19 Tipologia de les Llicències d’Activitats sol·licitades a Mataró. 1998 i 1r trimestre 1999

Llicències d’activitats1

T19

T20,G40

Font: Medi Ambient de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Mataró.
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Font: Medi Ambient de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Mataró.

Evolució de les sol·licituds de llicències d'activitats. Mataró, 1991-1998G40

T20 Llicències d’activitats sol·licitades. Mataró. 1991 - 1998

No classificades     Classificades Total

1991 278 283 561

1992 188 182 370

1993 164 230 394

1994 200 289 489

1995 207 295 502

1996 211 291 502

1997 206 364 570

1998 207 410 617
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Indústria tèxtil i de la confecció1

Comerç al detall

Educació i investigació i desenvolupament

Construcció

Química

Comerç a l’engròs

Fabricació de productes metàl.lics
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Mataró i els seus principals sectors d’activitat

Total Mataró Total Mataró Diferència Increment

desembre-97 desembre-98

Nombre assalariats 21.874 23.434 1.560 7,13%

Nombre empreses 3.604 3.764 160 4,44%

N. assal./ N. emp. 6,07 6,23 0,156 2,58%

Pes dels sectors respecte el total de Mataró

Indústria tèxtil Nombre assal. 22,36% 22,53% 0,17 pp 0,76%

i de la confecció Nombre empres. 19,45% 19,08% -0,37 pp -1,90%

Produc. metàl·lics Nombre assal. 2,40% 2,41% 0,01 pp 0,42%

Nombre empres. 2,72% 2,42% -0,30 pp -11,03%

Construcció Nombre assal. 6,09% 7,29% 1,20 pp 19,70%

Nombre empres. 8,21% 9,72% 1,51 pp 18,39%

Comerç a l’engrós Nombre assal. 5,94% 6,57% 0,63 pp 10,61%

Nombre empres. 8,10% 7,60% -0,50 pp -6,17%

Comerç al detall Nombre assal. 11,06% 9,54% -1,52 pp -13,74%

Nombre empres. 18,31% 17,64% -0,67 pp -3,66%

Educació i investig. Nombre assal. 6,57% 6,53% -0,04 pp -0,61%

Nombre empres. 2,69% 2,84% 0,15 pp 5,58%

Química Nombre assal. 3,04% 2,75% -0,29 pp -9,54%

Nombre empres. 0,36% 0,32% -0,04 pp -11,11%

T21

Anàlisi sectorial

Pes dels principals sectors respecte el total de Mataró

T21

1 Evolució dels IPPI (Índex de producció de productes industrials), i informacions extretes d’altres publicacions com l’informe anual sobre la indústria a

Catalunya 1998, Informes mensual de la Caixa, Informe sobre la conjuntura econòmica de la Caixa de Catalunya, Barcelona economia, Perspectiva

econòmica de Catalunya de la COCINB.

Análisi dels principals sectors
de l’economia de Mataró

Es procedeix a continuació a l’anàlisi dels sec-
tors més representatius de la ciutat de Mataró.
L’anàlisi dels sectors es realitza en funció del seu
nombre d’empreses (Centres de Cotització amb
treballadors assalariats registrats al Departa-
ment de Treball de la Generalitat), de treballa-
dors assalariats (assalariats afiliats en règim ge-
neral de la Seguretat Social) i el seu nombre
d’IAE (impost d’activitats econòmiques). Les da-
des en els dos primers casos arriben fins al mes
de desembre de 1998, mentre que per l’IAE ar-
riben fins al mes de març de 1999. A més, en
determinats sectors la informació és completa-

da amb l’obtinguda per a àmbits superiors1

(Barcelona, Catalunya i Espanya). Els sectors
analitzats, que conjuntament concentren
57,62% del total d’assalariats, són els següents:

- Indústria Tèxtil i de la confecció
  (CCAE- 93, epígraf 17 i 18)
- Comerç al Detall (CCAE-93, epígraf 52)
- Educació i Investigació i desenvolupament
  (CCAE-93, epígraf 80 i 73)
- Construcció (CCAE-93, epígraf 45)
- Indústria química (CCAE-93, epígraf 24)
- Comerç a l’Engròs (CCAE-93, epígraf 51)
- Fabricació de Productes Metàl·lics
  (CCAE-93, epígraf 28)

Nota: pp vol dir punts percentuals

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat
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Nombre 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 4.890 5.186 5.250 5.071 5.279

Empreses 701 735 735 721 718

Ass./ Empr. 6,98 7,06 7,14 7,03 7,35

Incr. anual % 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 6,72% 5,21% 5,23% 4,32% 7,96%

Empreses 2,64% 5,30% 3,52% 3,44% 2,43%

Ass./ Empr. 3,98% -0,08% 1,65% 0,85% 5,40%

Anàlisi sectorial

Abans de començar a parlar de la situació del
tèxtil i la confecció, caldria aclarir perquè s’ha
decidit unir aquests dos sectors i tractar-lo com
un de sol. Tot i que es tracta de dos sectors dife-
renciats, l’assignació a un dels diferents epígrafs és
en ocasions ambigua, el que pot traduir-se en can-
vis d’epígraf per part de les empreses i dificultar
l’anàlisi de l’evolució d’ambdós sectors.

Situació general del sector

El bienni 1997 / 1998 ha representat per al sec-
tor un període de recuperació i consolidació, fo-
namentat en la continuació de l’excel·lent com-
portament de les exportacions i la millora del ni-
vell de consum interior, després d’uns anys
d’escàs creixement de la despesa familiar en
articles tèxtils i d’indumentària.
El 1998, la producció global va créixer un 3%
(4,7% el 1997) situant-se en 2,4 bilions de pes-
setes. Les exportacions aconsegueixen un nou
rècord històric i se situen en 785.000 milions

(+18%). Tot i això, a finals de 1998 i principis de
1999 ja han començat a notar-se símptomes de
desacceleració en la demanda exterior, donada
la situació del mercat tèxtil mundial. Així, la crisi
d’Orient i el menor creixement d’altres zones mun-
dials han provocat una forta entrada de productes
tèxtils en els mercats d’Europa, que ha afectat el
nivell d’activitat de la indústria, encara que el con-
sum final evoluciona favorablement.

Així, les exportacions d’Espanya, en especial a
Europa, troben dificultats en la seva penetració,
raó per la qual el seu ritme s’ha desaccelerat,
passant del 20% de principis de 1998 al 12%
en l’actualitat.

Mentrestant, la demanda interna es recolza en
el bon comportament del consum privat gene-
ral. Tot i això, les creixents importacions de ma-
nufactures han fet que bona part de l’augment
de la demanda no es tradueixi directament en
un major nivell d’activitat en el sector.

Indústria tèxtil (17) i de la confecció (18). Mataró . 1997 - 1998T22

Indústria tèxtil (17) i de la confecció (18)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

Indústria tèxtil i Confecció i pelleteria. Mataró. 1996 - 1998G41
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

G42 Assalariats per empresa. Indústria tèxtil i Confecció i pelleteria. Mataró. 1996 - 1998

G44

Mataró

La desacceleració que està patint el sector tèx-
til a Espanya des de finals de 1998 sembla que
no està afectant Mataró. Almenys això és el que
es desprèn de les dades del Departament de
Treball referents a empreses amb cotitzants, i
dels cotitzants al règim general de la Seguretat
Social. Així, l’increment interanual d’assalariats
en el mes de desembre ha estat del 8%, i del
2,4% en el nombre d’empreses. Aquests impor-
tants augments encara prenen més rellevància
si els comparem amb les dades de Catalunya,
on els increments en el nombre d’assalariats
van ser de l’1,6%, i en el nombre d’empreses
es va produir un decrement del 0,65%. Una
possible causa d’aquestes diferències entre
Mataró i Catalunya podria ser que l’exportació
del sector tèxtil a la nostra ciutat no és tan im-
portant com a Catalunya en el global de vendes.

El principal mercat de les empreses tèxtils i de la
confecció de Mataró és Espanya, i l’únic que im-
pedeix una davallada de les vendes generals del
sector deguda a la devaluació de les monedes
dels països del sud-est asiàtic és el creixement
de la demanda interna.

Un altre indicador que ens assenyala el bon
moment pel que està passant els sectors tèxtil i
de la confecció a Mataró és el nombre d’activi-
tats econòmiques obtingudes a través de l’im-
post d’activitats econòmiques, que en el darrer
any ha crescut un 3,7%.

Durant el quart trimestre de 1998 i el primer
de 1999, hi ha hagut 44 treballadors del sec-
tor tèxtil afectats per Expedients de Regulació
d’Ocupació, 8 treballadors més que els que es
van veure afectats durant el mateix període de
l’any anterior.

T22

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Àrea de Serveis Centrals.

G44 Evolució IAE del sector Tèxtil i Confecció. Mataró. 1997 - 1999

G41,G42,G43

G43 Variació interanual assalariats Indústria Tèxtil. Mataró i Catalunya. 1997 - 1998
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Índex de vendes. Espanya. Setembre 1997 - març 1999T23

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

Situació general del sector

A les dades referents a l’índex de vendes al de-
tall a Espanya s’observa una desacceleració en
l’increment interanual en els darrers mesos de
1998, però sembla que es torna a reactivar en
els primers mesos de 1999.

Els resultats de l’enquesta del comerç minorista
dels mesos de gener i febrer, si bé reflecteixen
la reducció estacional de l’activitat pròpia
d’aquests mesos, no indiquen cap canvi signifi-
catiu de l’evolució del comerç. La valoració de
la marxa dels negocis és més favorable en el
comerç no alimentari que en el d’alimentació.

Mataró

Tal i com ja s’havia comentat en l’anterior infor-
me de conjuntura, era difícil continuar amb el
creixement continuat del nombre de treballadors
assalariats, i ha estat el segon semestre de 1998
quan s’ha reduït la massa d’assalariats del sec-
tor. Així, entre els mesos de desembre de 1998
i 1997 s’ha perdut un 7,6% d’assalariats. Analit-
zant el desglós per trams s’observa que la re-
ducció d’assalariats es concentra en les empre-
ses de major dimensió.

Ben diferent és l’evolució que segueix el nombre
d’empreses amb treballadors assalariats, ja que

T24 Comerç al detall (52). Mataró. 1997 - 1998

Comerç al detall (52)

mes
anterior

mateix mes
any anterior

% de variació sobre

índex
mes

anterior
mateix mes
any anterior

% de variació sobre

índex
mes

anterior
mateix mes
any anterior

% de variació sobre

índex

Nombre 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 2.419 2.495 2.461 2.155 2.235

Empreses 660 663 646 640 664

Ass. / Empr. 3,67 3,76 3,81 3,37 3,37

Incr. anual % 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 12,83% 14,82% 12,32% -6,83% -7,61%

Empreses 11,86% 8,33% 5,38% 1,27% 0,61%

Ass. / Empr. 0,86% 5,99% 6,59% -8,00% -8,16%

T23

*Provisionals

Font: Instituto Nacional de Estadística

General Comerç especialitzat                Comerç no especialitzat

set-97 109,26 8,46 4,23 110,23 19,37 4,02 108,09 -5,85 4,50

oct-97 114,09 4,42 3,65 116,16 5,38 3,77 111,14 2,82 3,41

nov-97 105,20 -7,79 2,82 106,47 -8,34 4,82 103,52 -6,86 -0,42

des-97 144,69 37,54 7,15 146,29 37,40 7,72 142,63 37,78 6,16

gen-98 120,65 -16,61 6,95 126,26 -13,69 8,19 111,98 -21,49 4,74

feb-98 95,66 -20,71 4,98 96,52 -23,55 5,69 94,66 -15,47 3,83

mar-98 104,81 9,57 6,56 106,06 9,88 8,58 103,21 9,03 3,34

abr-98 108,87 3,87 5,13 108,61 2,40 3,95 109,76 6,35 7,08

mai-98 114,34 5,02 7,92 116,81 7,55 10,77 111,73 1,79 4,23

jun-98 115,01 0,59 10,71 115,58 -1,05 10,72 115,49 3,37 11,60

juli-98 127,31 10,69 9,80 126,17 9,16 9,80 130,76 13,22 10,72

agos-98 107,42 -15,59 6,67 99,37 -21,19 7,68 122,08 -6,64 6,33

set-98 117,13 9,02 7,22 118,72 19,77 8,04 115,81 -5,41 6,84

octu-98 123,45 5,40 8,20 124,66 5,00 7,32 122,83 6,06 10,52

novi-98 111,52 -9,66 6,01 113,11 -9,27 6,24 110,15 -10,32 6,40

des-98 151,99 36,29 5,05 152,05 34,43 3,94 153,57 39,42 7,67

*gen-99 122,31 -19,53 1,38 125,00 -17,79 -1,00 119,18 -22,39 6,43

*feb-99 99,63 -18,54 4,15 98,69 -21,05 2,25 102,41 -14,07 8,19

*mar-99 114,82 15,25 9,55 116,08 17,62 9,45 114,05 11,37 10,50
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G46 Assalariats per empresa. Comerç al detall. Mataró. 1996 - 1998

Anàlisi sectorial

G45 Comerç al detall. Mataró. 1996 - 1998

aquestes continuen amb la tendència de creixe-
ment i al mes de desembre arriben al màxim de la
sèrie, amb 664 comerços de venda al detall.

L’evolució contraposada de les dues sèries im-
plica una davallada en la quantitat mitjana de
treballadors que hi ha en els comerços de
Mataró, i s’allunya de la quantitat mitjana de tre-
balladors que hi ha a Catalunya (4,2). A
Catalunya totes dues sèries han crescut, però

el nombre de treballadors ho fa de manera més
accelerada que no pas el nombre d’empreses.

D’altra banda, la conclusió que es pot treure de
l’evolució de l’IAE és que sembla que Mataró
està arribant al seu límit en el nombre de comer-
ços d’alimentació (grup 64), mentre que el nom-
bre de comerços al detall no destinats a l’ali-
mentació (grup 65) encara té camí per endavant
per continuar creixent.

Font: elaboració pròpia de les dades de l’Àrea de Serveis Centrals. Gestió Tributària. Ajuntament de Mataró.

G47 Variació interanual assalariats. Comerç al Detall. Mataró i Catalunya. 1997 - 1998

T24

G45,G46,G47

G48

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

G48,G49

Evolució IAE del sector comerç al detall alimentari. Mataró. Desembre 1996 - desembre 1998

G49 Evolució IAE del sector comerç al detall (resta). Mataró. Desembre 1996 - desembre 1998
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

Mataró

Continuen produint-se els increments en el
nombre d’assalariats i d’empreses en l’activitat
educativa i d’investigació i desenvolupament.
La diferència respecte els valors presentats en
l’anterior informe està en què l’increments de
treballadors assalariats al mes de juny era de
quasi el 20%, mentre que en el mes de desem-
bre l’increment ha estat del 6,4%, com una pos-
sible conseqüència de la desacceleració en la
contractació d’aquest sector. En canvi, el nom-
bre d’empreses amb assalariats ha accelerat la
variació interanual en el darrer any, arribant a fi-
nals de 1998 a aconseguir un increment per so-
bre dels assalariats.

Una anotació que cal fer és que en el darrer trimes-
tre de 1998 ja no apareix cap empresa ni cap as-

salariat corresponents al sector de la investigació i
desenvolupament. Per tant, encara destaca més
l’increment del 13,8% que hi ha hagut en el darrer
trimestre de 1998 en el nombre d’empreses, i del
5,7% en el nombre d’assalariats.

L’increment del nombre d’empreses, superior al
d’assalariats, provoca necessàriament una dava-
llada en la quantitat mitjana de treballadors a l’em-
presa. Tot i aquesta davallada en la dimensió mit-
jana dels centres educatius, continua estant bas-
tant per sobre de la mitjana de Catalunya.

Pel que fa al nombre d’activitats econòmiques
relacionades amb l’educació i la investigació
extretes de l’IAE, en el primer trimestre de
1999 n’hi ha un 8,4% més que en el primer
trimestre de 1998, el que confirma el creixe-
ment del sector educatiu.

Educació (80) i Investigació i desenvolupament (73). Mataró. 1997 - 1998T25

G50 Educació i Investigació i desenvolupament. Mataró. 1996 - 1998

Educació (80) i
investigació i desenvolupament (73)

Nombre 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 1.439 1.481 1.383 1.448 1.531

Empreses 98 98 94 94 107

Ass. / Empr. 14,68 15,11 14,71 15,40 14,31

Incr. anual % 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 16,80% 18.75% 16.80% 17.17% 19.74%

Empreses 1,03% -1.10% 1.03% 2.08% 3.30%

Ass. / Empr. 15,61% 14,78% 15,92% -0,04% -2,56%

T25

G50,G51,G52

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

G53
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

G51 Assalariats per empresa. Educació i Investigació i desenvolupament. Mataró. 1996 - 1998

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

G52 Variació interanual assalariats Educació i Investigació i desenvolupament.

Mataró i Catalunya. 1997 - 1998

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Àrea de Serveis Centrals

G53 Evolució IAE del sector de l'Educació i Investigació. Mataró. Desembre 1997 - desembre 1999

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0 6 / 9 7 0 9 / 9 7 1 2 / 9 7 0 3 / 9 8 0 6 / 9 8 0 9 / 9 8 1 2 / 9 8

Mataró Cataluny



51

800
900

1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800

1 2 / 9 6 0 3 / 9 7 0 6 / 9 7 0 9 / 9 7 1 2 / 9 7 0 3 / 9 8 0 6 / 9 8 0 9 / 9 8 1 2 / 9 8

Assalaria

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

Emprese

Assalar iats Emprese

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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Situació general del sector

El retard amb el que el sector de la construcció
s’ha afegit a aquesta darrera fase de creixement
de l’economia s’ha vist compensat, al llarg de
1998, amb una notable fermesa expansiva, que
contrasta amb l’esmorteïment de la tendència
alcista de la indústria i els serveis. La construc-
ció és, ara per ara, el sector d’activitat més di-
nàmic, tant de l’economia espanyola com de la
catalana. Precisament és aquest comportament
expansiu de la construcció -un sector aïllat dels
esdeveniments dels context internacional- el
que permet que la nostra economia no es res-
senti tant com d’altres economies europees dels
problemes econòmics i financers que afecten
l’Àsia, l’Amèrica del Sud i Rússia.

Aquesta ferma expansió del PIB sectorial es fo-
namenta en una evolució de la construcció resi-
dencial. La millora de l’ocupació, de la renda
familiar i els baixos tipus d’interès han afavorit
l’aparició d’una amplia demanda d’habitatge,
que ha animat els constructors a ampliar l’ofer-
ta de sostre residencial.

Mataró

Amb les dades referents a expedients d’obres
corresponents al primer trimestre dels darrers
quatre anys, s’observa com els valors absoluts
són similars. Així, entre gener i març de 1998 i
1999, el nombre total d’expedients d’obres ha
estat els mateix: la diferència radica en el des-
glossament d’obres majors i menors.

* En aquest epígraf s’inclouen els instal·ladors

Construcció*  (45)
Expedients d’obres. Mataró. 1996 - 1r trimestre 1999T26

G54 Evolució del total d'expedients d'obres. Mataró. 1r trimestre 1995 i 1999

Font: elaboració pròpia a partir de les dades subministrades per l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Mataró.

G55 Construcció. Mataró. 1996 - 1998

                                  Dades anuals                        1r trimestre

1995 1996 1997 1998 1998 1999

Obres menors 717 659 672 569 158 142

Obres majors 171 180 252 225 58 74

Obres totals 888 839 924 794 216 216

T26,G54
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G58 Evolució IAE del sector de la Construcció. Mataró. Març 1997 - març 1999
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Anàlisi sectorial

El sector de la construcció mataronina està pas-
sant per un bon moment. Aquesta rellevància que
ha agafat la construcció a la ciutat té el seu inici
amb la urbanització de Via Europa en els primers
mesos de 1997, i s’aconsegueix al llarg d’aquest
primer any un increment mig de treballadors assa-
lariats del 33,3%, i del 39% durant 1998. En can-
vi, en les empreses el creixement mitjà interanual
ha estat al voltant del 21%. Aquests increments
tan elevats, molt per sobre dels aconseguits a
Catalunya, juntament amb els valors absoluts més
importants aconseguits en nombre d’assalariats i
nombre d’empreses, no fan si no refermar la im-
portància que ha adquirit la construcció a Mataró.

El dinamisme que mostra la construcció pel que

fa als assalariats i les empreses és degut, molt
possiblement, al creixement del subsector de la
instal·lació, muntatge i acabament d’obres, ja
que a Via Europa s’ha entrat en un període de
finalització de la construcció dels habitatges,
moment en què fan la seva aparició en escena
els electricistes, lampistes, pintors… Tot i que
s’espera un descens de la construcció iniciada
en els propers períodes, aquest no serà de
grans magnituds degut a l’inici d’una nova pro-
moció d’habitatges en la zona de Parc Central.

L’evolució del nombre d’activitats econòmiques
mesurades a través de l’IAE, amb un increment
del 5,25%, referma la situació positiva que està
travessant la construcció a Mataró.

T27

G56

G57 Variació interanual assalariats Construcció. Mataró i Catalunya. 1997 - 1998

Assalariats per empresa. Construcció. Mataró. 1996 - 1998

Construcció (45). Mataró. 1997 - 1998

T27
G55,G56,G57

G58

Nombre 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 1.332 1.552 1.696 1.726 1.709

Empreses 296 331 356 347 366

Ass. / Empr. 4,50 4,69 4,76 4,97 4,67

Incr. anual % 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 38,89% 54,12% 44,34% 29,77% 28,30%

Empreses 15,63% 24,44% 21,50% 18,84% 23,65%

Ass. / Empr. 20,13% 23,86% 18,80% 9,21% 3,76%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Àrea de Serveis Centrals. Ajuntament de Mataró
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Situació general del sector

A Catalunya, després d’un segon semestre en
què el sector químic es trobava en un moment
d’estabilitat i les perspectives eren bones, s’ha
entrat en els primers mesos de 1999 en una di-
nàmica d’alentiment. Així, el descens moderat
de les vendes i unes perspectives fluixes del
sector han provocat un ampli descens en la pro-
ducció de la indústria química, segons es des-
prèn dels resultats de l’enquesta de conjuntura
industrial duta a terme per la Cambra de Comerç
de Barcelona.

Pel que fa a les dades d’assalariats que hi ha a
Catalunya, sembla que s’han recuperat en la se-
gona meitat de 1998, mentre que el nombre
d’empreses químiques continua en la seva bai-
xada continuada.

Mataró

Pel que fa a Mataró, el sector químic també està
passant per un moment de recessió, o almenys
això deixen entreveure les últimes dades facili-
tades pel Departament de Treball. En els darrers
dos anys la variació interanual de treballadors
assalariats ha presentat de manera continuada
taxes de creixement negatives. Ha estat el dar-
rer trimestre de 1998 on el decrement ha estat
el menys important, amb un pèrdua del 2,9% de
treballadors assalariats.

Pel que fa al nombre d’empreses amb treballa-
dors assalariats, aquest ha estat entre 13 i 14, a
excepció del darrer trimestre, que ha estat de
12. Aquesta davallada percentual més important
en el nombre d’empreses que el de treballadors
suposa un augment de la plantilla mitjana, que se

Química (24). Mataró. 1997 - 1998T28

G59 Química. Mataró. 1996 - 1998

Indústria química (24)

Nombre 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 664 705 687 683 645

Empreses 13 14 14 14 12

Ass. / Empr. 51,08 50,36 49,07 48,79 53,75

Incr. anual % 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats -9,17% -5,62% -12,82% -7,70% -2,86%

Empreses 8,33% 7,69% 7,69% 0,00% -7,69%

Ass. / Empr. -16,15% -12,36% -19,04% -7,70% 5,23%

T28

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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G59,G60,
G61,G62

situa en gairebé 54, molt per sobre de la plantilla
mitjana que hi ha a Catalunya, que és de 30.

Pel que fa al creixement del nombre d’assala-
riats a Mataró i Catalunya, tot i que en cap
dels dos àmbits les xifres són gaire positives,
els decrements són menys importants a
Catalunya que a Mataró, tot i que en els dar-

rers nou mesos les dues taxes tendeixen a
créixer i a igualar-se.

Amb les dades corresponents al nombre d’IAE
del sector químic, la tendència és de creixement,
ja que durant els darrers dos anys el nombre
d’activitats econòmiques del sector químic ha
crescut en dues cada any.

G60 Assalariats per empresa. Química. Mataró. 1996 - 1998

G61

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Àrea de Serveis Centrals. Gestió Tributària. Ajuntament de Mataró.

G62 Evolució IAE del sector químic. Mataró. Desembre 1997 - desembre 1999

Anàlisi sectorial

Variació interanual assalariats. Química. Mataró i Catalunya. 1997 - 1998
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Àrea

de Serveis Centrals. Ajuntament de Mataró

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball
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Assalariats per empresa. Comerç a l'engròs.

Mataró. 1996 - 1998

Anàlisi sectorial

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament

de Treball de la Generalitat

Mataró

Contràriament al que està succeint en el comerç
al detall, el comerç a l’engròs continua amb el
seu creixement continuat, tot i que amb menys
empenta que en períodes anteriors. Així, l’incre-
ment interanual en el darrer trimestre del 1998
ha estat del 18,4%, mentre que l’increment
aconseguit un any abans va ser del 30,4%. En
valors absoluts, el nombre de treballadors assa-
lariats supera els 1.500.

Pel que fa al nombre d’empreses, ha seguit en
els darrers mesos una senda diferent a la del
nombre d’assalariats, ja que en el darrer semes-
tre ha registrat decrements i sembla haver-se

estabilitzat entre les 280 i 290 empreses.

La comparació de l’evolució dels treballadors
assalariats de Mataró amb Catalunya mostra la
mateixa tendència en tots dos àmbits, però amb
increments més acusats en el cas de Mataró.
Pel que fa a la mitjana de treballadors assalari-
ats que hi ha per empresa, a Mataró s’ha supe-
rat amb claredat la xifra de 5, però continua tro-
bant-se per sota de la mitjana de Catalunya,
que ja se situa en 7.

Les dades corresponents a l’IAE del comerç a
l’engròs per al primer trimestre de 1999 regis-
tren un descens de l’1,2%, en consonància amb
l’evolució del nombre d’empreses

Comerç a l’engròs (51). Mataró. 1997 - 1998T29

G63

G65 Variació interanual assalariats. Comerç a

l'engròs. Mataró i Catalunya. 1997-1998

Comerç a l'engròs. Mataró. 1996 - 1998 G64

Comerç a l’engròs (51)

Nombre 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 1.300 1.397 1.418 1.439 1.539

Empreses 292 296 285 283 286

Ass. / Empr. 4.45 4.72 4.98 5,08 5,38

Incr. anual % 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 30,39% 35,24% 30,09% 16,61% 18,38%

Empreses 29,20% 24,37% 14,00% -0,70% -2,05%

Ass. / Empr. 0,92% 8,74% 14,12% 17,44% 20,87%

T29

G63,G64,G65

Evolució IAE del sector de la Comerç a l'engròs.

Mataró. Març 1997 - març 1999

G66

G66

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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Anàlisi sectorial

Situació general del sector

Després d’un primer semestre de 1998 d’ex-
pansió en les vendes i en la producció, com
assenyala l’índex de producció industrial, a par-
tir del mes de juliol es va entrar en un període
d’alentiment de les vendes i de la producció a
Catalunya. Aquesta desacceleració sembla que
continua vigent, almenys durant els quatre pri-
mers mesos de 1999, període en el qual l’índex
de producció industrial ha caigut un 0,9%, un
2,3% respecte el mes d’abril de 1998. És d’es-
perar, però, que en el segon semestre es pro-
dueixi un repunt significatiu.

En l’evolució dels darrers set anys (entre 1992 i
1998) la indústria de productes metàl·lics ha
perdut un punt percentual a favor de la resta de
subsectors en l’estructura de la producció in-
dustrial no energètica.

Mataró

Al llarg de 1998, el sector de fabricació de pro-
ductes metàl·lics ha tingut una tendència mode-
radament ascendent en el nombre de treballa-
dors assalariats. Aquest creixement s’ha situat
principalment en la primera meitat de l’any, co-

Fabricació de productes metàl·lics (28). Mataró. 1997 - 1998T30

G67 Fabricació de productes metàl·lics. Mataró. 1996 - 1998

Fabricació de productes metàl·lics (28)

Nombre 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats 526 552 564 545 565

Empreses 98 97 88 89 91

Ass. / Empr. 5,37 5,69 6,41 6,12 6,21

Incr. anual % 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98

Assalariats -6,57% -11,82% -6,16% 4,81% 7,41%

Empreses -7,55% -6,73% -11,11% -8,25% -7,14%

Ass. / Empr. 1,05% -5,46% 5,57% 14,23% 15,68%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

G68 Assalariats per empresa. Fabricació de productes metàl·lics. Mataró. 1996 - 1998

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Àrea de Serveis Centrals. Ajuntament de Mataró.

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

mar-97 mar-98 mar-99

Anàlisi sectorial

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

G69 Variació interanual assalariats. Fabricació Productes Metàl·lics. Mataró i Catalunya. 1997 - 1998

incidint exactament amb la situació general del
sector en el panorama nacional. El segon se-
mestre ha estat un període d’estabilitat, ja que
en sis mesos només s’ha comptabilitzat en un
més el nombre de treballadors assalariats.

Les sèries dels increments interanuals dels assalari-
ats, mostren per a Catalunya una evolució amb alts i
baixos menys accentuats que la sèrie de Mataró.

Pel que fa al nombre d’empreses, la sèrie se-
gueix una senda menys positiva en la primera
part de l’any que en la segona, i al llarg de 1998

el nombre d’empreses ha disminuït en 7. La di-
mensió mitjana de les empreses d’aquest sec-
tor a Mataró referma la seva posició per sobre
dels 6 treballadors, tot i que continua lluny de la
mitjana de Catalunya, que està per dalt dels 8,5.

L’altre indicador indirecte que ens ajuda a inten-
tar explicar la situació en què es troba la fabrica-
ció de productes metàl·lics ve reflectit en l’epí-
graf 31 de l’impost d’activitats econòmiques. De
les dades del mes de març de 1999 i 1998 se’n
conclou ens trobem en un període d’estabilitat,
ja que l’increment ha estat pràcticament zero.

T30

G67,G68,G69

G70

G70 Evolució IAE del sector de la Fabricació de productes metàl·lics. Mataró. Març 1997 - març 1999
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Ocupació

Contractacions a Mataró* i el Maresme**

Expedients de regulació de l’ocupació a Mataró i el
Maresme

Atur registrat a Mataró* i el Maresme**

Comparació entre el mercat laboral de Mataró* i el
conjunt del Maresme**

El conjunt de les dades relatives al mercat laboral continua presentant regis-

tres força favorables, assolint-se mínims en el nombre d’aturats registrats i

màxims en el nombre de contractes. Per la seva banda, el nombre d’ERO

(Expedients de Regulació d’Ocupació) ha tornat a ser la nota negativa en

aquest apartat del mercat laboral.

* Inclou: Mataró, Cabrera i Argentona (OTG I Mataró)

** Inclou, a més de Mataró, Argentona i Cabrera, els municipis gestionats per l’OTG II de Mataró: (Caldes d’Estrac, Dosrius, Òrrius, Sant Andreu de

Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar, Premià de Mar i Premià de Dalt, Cabrils, Arenys de Mar i Arenys de Munt i Vilassar de Dalt.)
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* Inclou els municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar.

** Inclou les poblacions que gestionen les dues OTG (Oficines de Treball de la Generalitat) de Mataró.

Contractacions a Mataró* i al Maresme**

Ocupació

El nombre de contractes registrats a l’OTG I (ofi-
cina de treball de la Generalitat) evidencia el bon
moment pel que està passant la contractació.
Observant el gràfic, es pot veure amb l’entrada
en vigor de la reforma laboral en el mes de maig
de 1997, es produeix un creixement de la con-
tractació en aquest any. Aquest creixement s’ha

G71

T31

*Els indeterminats no inclouen els indefinits. **S’inclouen els següents contractes: a temps parcial, ordinari temps indefinit, minusvàlids L 63/97 i RD 1451/83, contractes indefinits L

63/97 i 64/97 i els convertits en indefinits L 63/97 i 64/97.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

La contractació a Mataró i el Maresme (1990 - 1998)

continuat produint al llarg de tot 1998 i ha superat
amb escreix els valors registrats durant l’any ante-
rior ja que 1998 ha estat el primer any complet on
la reforma laboral s’ha pogut aplicar. Així el nombre
de contractes registrats a Mataró en 1998 ha superat
en un 11,3% els registrats en 1997, mentre que al
Maresme** aquest increment arriba al 19%.

Evolució de les contractacions a Mataró i a la comarca del Maresme. 1997 - 1r trim. 1999.

Mataró*                 Sexe               Segons edat                  Durada del contracte            Sectors

Període              Nombre     Homes     Dones       <19 a.     20-24 a.   25-29 a.  30-44 a. >45a.   fins6 mes.   > 6 mes.   Indeterm. *Indefinits      Agr.      Ind.        Con.      Serv.

1997 1r tr. 4.460 2.475 1.985 379 1.350 905 1.428 398 2.891 291 1.045 233 119 1.050 341 2.950

1997 2n tr. 4.701 2.724 1.977 531 1.546 910 1.312 402 3.067 216 1.163 255 135 876 344 3.346

1997 3r tr. 4.539 2.626 1.913 510 1.505 860 1.243 421 2.698 125 1.144 572 93 761 332 3.353

1997 4t tr. 7.045 3.866 3.179 727 2.242 1.446 1.974 656 3.843 412 1.881 909 116 1.597 567 4.765

1998 1r tr. 5.665 3.242 2.423 601 1.815 1.187 1.563 499 3.043 121 1.782 719 129 1.288 453 3.795

1998 2n tr. 5.958 3.440 2.518 652 1.988 1.250 1.551 517 3.519 92 1.692 655 163 1.261 547 3.987

1998 3r tr. 5.210 2.778 2.432 732 1.581 932 1.423 542 3.149 133 1.447 481 121 882 459 3.748

1998 4t tr. 6.565 3.304 3.261 687 1.870 1.364 1.957 687 3.732 409 1.684 740 149 1.357 708 4.351

1999 1r tr. 6.686 3.285 3.401 622 1.947 1.536 1.960 621 3.597 226 2.016 847 148 1.411 571 4.556

Maresme** Sexe    Segons edat                  Durada del contracte            Sectors

Període              Nombre     Homes     Dones       <19 a.     20-24 a.   25-29 a.  30-44 a. >45a.   fins6 mes.   > 6 mes.   Indeterm. *Indefinits      Agr.      Ind.        Con.      Serv.

1997 1r tr. 6.519 3.758 2.761 598 1.937 1.286 2.037 661 4.230 494 1.402 393 192 1.733 655 3.939

1997 2n tr. 7.262 4.229 3.033 841 2.339 1.412 1.990 680 4.901 341 1.536 484 204 1.627 666 4.765

1997 3r tr. 7.641 4.460 3.181 923 2.407 1.459 2.065 787 4.544 244 1.557 1.296 175 1.639 761 5.066

1997 4t tr. 9.734 5.513 4.221 1.010 3.023 1.969 2.705 1.027 5.348 555 2.246 1.585 171 2.465 928 6.170

1998 1r tr. 8.591 5.028 3.563 900 2.634 1.789 2.410 858 4.664 236 2.369 1.322 212 2.267 946 5.166

1998 2n tr. 9.182 5.406 3.776 1.060 2.959 1.884 2.409 870 5.606 159 2.283 1.134 229 2.167 992 5.794

1998 3r tr. 8.858 4.893 3.965 1.372 2.919 1.569 2.178 820 5.722 196 2.082 858 176 1.614 841 6.227

1998 4t  tr. 11.834 6.434 5.400 1.383 3.596 2.376 3.289 1.190 7.003 650 2.688 1.594 211 2.651 1.303 7.669

1999 1r tr. 11.191 6.051 5.140 1.215 3.345 2.445 3.099 1.087 6.034 381 3.164 1.612 239 2.580 1.057 7.315

G71

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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Ocupació

Proporció de contractats segons sexe els primers trimestres. 1997 - 1999

Proporció de contractats per edats els primers trimestres. 1997 - 1999.

Després d’un segon i tercer trimestre on la con-
tractació indefinida va tenir una davallada del pes
sobre el total de la contractació, el darrer trimestre
de 1998 i el primer de 1999 sembla que ha tornat
a recuperar el to de trimestres anteriors situant-se
en valors propers al 13%. Si a aquest augment, li
afegim una caiguda en el pes de la contractació
inferior als sis mesos, arribant a acumular poc més
de la meitat de tota la contractació, d’aquests
apunts se’n pot desprendre una menor
precarització de la contractació a Mataró*.

A la resta de la comarca**, en els dos trimestres
hivernals el percentatge de contractació inferior als
sis mesos ha vist incrementar el seu pes, sobretot
en el quart trimestre, respecte les dades de fa un
any, arribant a suposar aquest tipus de contractes
gairebé dos terços de tota la contractació.

Com ja s’apuntava en l’anterior informe, es con-
tinuen retallant les diferències en el percentatge
de contractació entre homes i dones a Mataró*.
Així en el darrer trimestre de 1998 un 49,7% dels

contractes han estat per a les dones, arribant al
50,9% en el primer trimestre de 1999. Aquesta
tendència a igualar la representativitat de la con-
tractació entre els sexes s’ha produit d’un any
cap aquí, ja que en el primer trimestre de 1998
les dones tenien un 42,8% de tots els contrac-
tes signats. A la resta de la comarca** les coses
són ben diferents, i el percentatge de contrac-
tació assolit per homes i dones no ha variat gai-
re en el darrer any. Els homes acumulen el 61%
de tots els contractes i les dones el 39%.

Per edats, la contractació a Mataró* durant el
primer trimestre de 1999 ha patit una lleugera
modificació respecte els valors de fa un any. Els
menors de 30 anys han passat d’acumular gai-
rebé un 64% de tots els contractes, a tenir-ne
poc més del 61%. Tot el contrari del que ha suc-
ceït a la resta de la comarca**, on els menors de
30 anys han passat d’acumular el 59% al 64,5%
sobre el total de contractes, fet que marca un
cop més la diferència que hi ha entre la comar-
ca i la seva capital.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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*Els indeterminats no inclouen els indefinits.

Proporció de contractats per durada els tercers trimestres. 1997 - 1999.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

La finalització de la temporada d’estiu té con-
notacions similars per a Mataró* i la seva co-
marca**, però amb magnituds clarament
diferenciades. En tots dos àmbits suposa una
caiguda de la contractació inferior als sis me-
sos, però mentre a Mataró aquesta davallada
és d’uns sis punts percentuals, a la resta de la
comarca** és de 16 punts. La disminució en el
pes dels contractes de durada curta s’ha com-
pensat amb l’augment en els contractes indefi-
nits i els indeterminats.

El sector serveis a Mataró* continua essent el
que aglutina més contractes amb un 68,2% so-
bre el total, el que suposa un augment en la re-
presentativitat de l’1,7% sobre el valor de fa un
any. Aquest increment s’ha vist compensat per
la davallada en la indústria. A la resta de la co-
marca** també cal ressaltar l’important guany de
pes que han tingut el sector serveis. En el pri-
mer trimestre de 1998 un 46,9% dels contrac-
tes van ser per aquest sector, mentre que al cap
d’un any el percentage és del 61,2%.G74,G75
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G77 Treballadors afectats als serveis i a la indústria. Darrers 12 mesos. Mataró 1996-1r trim. 1999.

Expedients de regulació de l’ocupació
a Mataró i al Maresme

Ocupació

T32

G76 Treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació. Acumulat darrer any. Mataró.

1996 - 1r trimestre 1999

Expedients de regulació d'ocupació autoritzats i treballadors afectats. Mataró.1996 - 1r trim. 1999

Mataró

Després d’un tercer trimestre de 1998 atípic
pel que fa al nombre de treballadors afectats
per un expedient de regulació d’ocupació
(ERO), que va ser de 137, una xifra similar a
les que va haver-hi el 1996, el darrer trimestre
de 1998 i el primer de 1999 presenten xifres
menys espectaculars. El quart trimestre, hi va
haver un 67% menys de treballadors afectats
per ERO, i el primer trimestre de 1999 n’hi van
haver 42, la meitat dels afectats durant el pri-

mer trimestre de 1998.

En l’acumulat al llarg de 1998 el sector tèxtil i de
la confecció ha estat el que ha tingut més tre-
balladors afectats per ERO, representa prop del
60% del total d’expedients.

Agafant les dades corresponents al primer tri-
mestre de 1999, del total de treballadors afec-
tats per ERO, un 69% pertanyen al sector tèxtil,
un 16,7% correspon a activitats recreatives i un
14,3%, a la pesca.

T32

G76,G77

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

Nombre exp. 3r t. 96 4t t. 96 1r t. 97 2n t.97 3r t. 97 4t t. 97 1r t.98 2n t. 98 3r t. 98 4t t. 98 1r t. 99

Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Indústria 1 3 2 3 1 2 1 2 4 1 3

Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serveis 2 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1

Total 3 4 2 4 2 3 3 2 5 1 5

Treb. afectats 3r t. 96 4t t. 96 1r t. 97 2n t.97 3r t. 97 4t t. 97 1r t.98 2n t. 98 3r t. 98 4t t. 98 1r t. 99

Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Indústria 213 112 57 80 6 41 55 85 130 15 29

Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serveis 16 18 0 11 25 5 30 0 7 0 7

Total 229 130 57 91 31 46 85 85 137 15 42

El sector del
tèxtil i la

confecció és
el que

acumula més
treballadors
afectats per

ERO
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T33

G78 Treballadors afectats per expedients de regualació d'ocupació. Acumulat darrer any.

El Maresme. 1996 - 1r trim. 1999

G79 Treballadors afectats als serveis i a la indústria. El Maresme.1996-1r trim. 99.

El Maresme

Al llarg del darrer semestre estudiat, aproxima-
dament un 40% dels treballadors que s’han vist
afectats per ERO a la comarca del Maresme són
de Mataró.

És remarcable que en el primer trimestre de l’any
s’hagi produït un increment dels treballadors
afectats per expedients respecte al mateix tri-
mestre de l’any anterior, mentre que a Mataró
s’ha produït un decrement en la comparació
d’aquest mateix període de temps.

Dels 116 treballadors afectats, un 51% cor-

respon al sector tèxtil; i d’aquest, la meitat cor-
responen a Mataró. Aquest valors, i el fet que
el segon sector amb més treballadors que han
patit ERO hagi estat l’hoteleria, són conse-
qüència en bona part de l’estructura econò-
mica de la comarca: per una banda la
important vessant turística del conjunt de la
comarca, i per l’altra el marcat caràcter tèxtil
de la seva capital.

Així, el 24,3% dels afectats per ERO a la comar-
ca (exceptuant Mataró) és del sector serveis, una
proporció més elevada que a Mataró, fet per al-
tra banda lògic atesa la diferent distribució sec-
torial entre ambdós àmbits.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat

Nombre exp. 1r t. 96 2n t. 96    3r t. 96 4t t.96 1r t. 97 2n t. 97 3r t.97 4t t. 97 1r t. 98 2n t. 98 3r t. 98 4t t. 98 1r t. 99

Agricultura 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3

Indústria 6 6 4 6 6 5 2 5 1 3 5 1 7

Construcció 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Serveis 0 3 5 2 5 2 3 1 4 0 2 2 2

Total 8 11 9 8 12 7 5 7 5 3 8 3 12

Treb. afectats 1r t. 96 2n t. 96    3r t. 96 4t t.96 1r t. 97 2n t. 97 3r t.97 4t t. 97 1r t. 98 2n t. 98 3r t. 98 4t t. 98 1r t. 99

Agricultura 10 0 0 0 10 0 0 9 0 0 0 0 13

Indústria 125 88 228 165 90 116 21 87 55 112 132 15 78

Construcció 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Serveis 0 36 46 45 67 24 44 5 42 0 17 23 25

Total 136 141 275 210 167 140 65 101 97 112 155 38 116

Nombre d’expedients i treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació autoritzats.

El Maresme. 1996 - 1r trimestre 1999

T33
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Total Atur

Mataró* Resta del Mares

Ocupació

* Inclou els municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar.

** Inclou les poblacions que gestionen les dues OTG (Oficines de Treball de la Generalitat) de Mataró.

Atur registrat a Mataró* i al Maresme**

Finalitzat el primer trimestre de 1999, el nombre
d’aturats registrats a les Oficines de Treball de la
Generalitat a Mataró ha quedat establert en 3.828,
la xifra més baixa des del mes d’agost de 1992.
Aquesta dada suposa una caiguda de 964 aturats
respecte al mateix mes de 1998, i de 500 respecte
de l’anterior informe de conjuntura.

En la variació interanual, el decrement ha estat
del 20,1%, quedant fixada la taxa d’atur regis-
trat en el 7,29%.

A l’igual que la seva capital, la comarca del Ma-
resme** ha seguit la mateixa tendència de de-
creixement continu en el nombre d’aturats però
la intensitat d’aquesta disminució ha estat inferi-
or a la de Mataró, amb un decrement del 17%.

Aquesta menor intensitat ha provocat que es
retallin les diferències entre les dues taxes d’atur,
tot i que continua sent més baixa la del Mares-
me, que se situa en el 6,65%.

Durant el semestre analitzat, les variacions
interanuals aconseguides sempre s’han situat
per sobre del 17%, arribant al 21,6% el mes de
desembre. En canvi, els descensos en la co-
marca han estat sempre inferiors al 19%.

La línia seguida en el nombre d’aturats regis-
trats durant el període analitzat és la mateixa en
els darrers anys: baixada d’aturats en el darrer
trimestre de l’any, augment en el mes de gener
i, finalment, una disminució entre els mesos de
gener i març.

Comparació entre la taxa d'atur registrat de Mataró* i la resta de la comarca del Maresme**.1995 - 1r trim. 99

G82

G81 Comparació entre l'increment interanual de l'atur. Mataró* i la resta de la comarca del Maresme**.1995 -1r trim. 99

Increment d'aturats segons sexes respecte el mateix trimestre de l'any anterior. Mataró. 1998 - 1r trim. 1999

G80

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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En el desglossament per sexes, tant homes com
dones han vist notablement reduïda la taxa d’atur
registrat, quedant establerta per als homes en
el 5,6% i per a les dones en el 9,9%.

Per trams d’edat, han continuat els descensos
en tots tres grups. Les disminucions més impor-
tants han tingut lloc, com ja és habitual, en el
grup dels més joves, seguit del grup que
comprén dels 25 als 44 anys.

En tots els sectors s’ha donat una reducció del
nombre d’aturats registrats en els darrers trimes-

tres. L’única excepció la trobem en l’agricultura,
que entre el quart trimestre de 1997 i el tercer
de 1998 va incrementar el nombre d’aturats,
però cal tenir en compte que els aturats en
aquest sector no arriben a representar ni l’1%
del total. Una vegada més, el sector de la cons-
trucció ha estat el més beneficiat. En termes
relatius, hi ha hagut un descens de l’atur regis-
trat en el sector. També el col·lectiu sense ocu-
pació anterior ha presentat importants
reduccions. En xifres absolutes, la disminució
més important ha estat la de la indústria, amb
460 aturats menys que fa un any; tanmateix, cal
tenir en compte que gairebé un 50% dels atu-

T34 Dades d’atur a Mataró*. Fins 1r trimestre 1999

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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   Valors absoluts          Distrib. Sexe                        Distrib. per sectors             Edats             Distrib. per Formació

Mesos             Total      Homes      Dones        Agric.     Indúst.      Constr.   Serveis    S.O.A. < 25 a 25-44 > 45 a      Primar.     Secund.   Univers.

mar-98 4.792 2.213 2.579 41 2.320 376 1.567 488 942 2.282 1.568 3.986 619 187

abr-98 4.549 2.089 2.460 45 2.246 344 1.456 458 847 2.176 1.526 3.788 590 171

mai-98 4.366 1.971 2.395 46 2.174 308 1.414 424 791 2.091 1.484 3.642 560 164

jun-98 4.280 1.912 2.368 41 2.108 303 1.409 419 775 2.034 1.471 3.571 556 153

jul-98 4.289 1.913 2.376 39 2.129 341 1.369 411 760 2.047 1.482 3.567 542 180

ago-98 4.409 2.017 2.392 36 2.189 385 1.388 411 795 2.127 1.487 3.687 538 184

set-98 4.328 1.900 2.428 36 2.105 318 1.427 442 846 2.030 1.452 3.555 568 205

oct-98 4.258 1.856 2.402 37 2.043 305 1.451 422 825 1.993 1.440 3.493 574 191

nov-98 4.119 1.839 2.280 39 1.955 307 1.422 396 770 1.920 1.429 3.422 511 186

des-98 3.919 1.790 2.129 41 1.909 302 1.336 331 661 1.843 1.415 3.297 468 154

gen-99 3.973 1.811 2.162 32 1.896 291 1.430 324 702 1.828 1.443 3.315 499 159

feb-99 3.943 1.799 2.144 35 1.907 291 1.397 313 684 1.817 1.442 3.292 501 150

mar-99 3.828 1.758 2.070 35 1.860 276 1.356 301 662 1.740 1.426 3.193 483 152

Increment any anterior      Distrib. Sexe         Distrib. per sectors           Edats                       Distrib. per Formació

Mesos          Total Homes     Dones      Agric.      Indúst.     Constr.     Serveis    S.O.A.      < 25 a       25-44       > 45 a     Primar.    Secund.    Univers.

mar-98 ##### ##### -6,2% 20,6% ##### ##### -4,5% ##### ##### ##### ##### ##### -7,5% 6,9%

abr-98 ##### ##### -9,5% 32,4% ##### ##### -8,5% ##### ##### ##### ##### ##### -9,1% -7,6%

mai-98 ##### ##### ##### 24,3% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### -11,7% -7,3%

jun-98 ##### ##### ##### 10,8% ##### ##### -5,9% ##### ##### ##### ##### ##### -11,5% -9,5%

jul-98 ##### ##### -9,8% 0,0% ##### ##### -4,9% ##### ##### ##### ##### ##### -12,6% -3,2%

ago-98 ##### ##### ##### 5,9% ##### ##### -8,9% ##### ##### ##### ##### ##### -15,3% -6,6%

set-98 ##### ##### ##### 9,1% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### -17,4% -6,0%

oct-98 ##### ##### ##### 0,0% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### -16,1% -8,6%

nov-98 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### -22,7% -11,0%

des-98 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### -23,2% -19,8%

gen-99 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### -23,5% -18,9%

feb-99 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### -9,4% ##### -20,2% -21,1%

mar-99 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### -9,1% ##### -22,0% -18,7%
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rats pertanyen a aquest sector. En termes rela-
tius, són els serveis els que han experimentat un
descens més petit del seu atur registrat.

Segons la formació dels aturats registrats, l’evo-
lució que segueixen és ben diferent. Així, en els
darrers trimestres els aturats amb estudis pri-
maris i amb estudis secundaris han seguit una
línia clarament descendent que ha assolit el
màxim descens interanual l’últim trimestre de

Ocupació

G83 Increment d'aturats segons edats respecte el mateix trimestre del l'any anterior.

Mataró. 1998 - 1r trim. 1999

G84 Increment d'aturats segons sectors respecte el mateix trimestre de l'any anterior.

Mataró 1998 - 1r trim. 1999

Increment d'aturats segons formació respecte el mateix trimestre de l'any anterior.

Mataró. 1998 - 1r trim. 1999

G85

1998. En el darrer any, els aturats registrats amb
estudis universitaris han aconseguit disminuir
respecte dels trimestres d’anys anteriors, però
aquesta reducció ha estat menys intensa que
en els altres dos grups. Val a dir que només un
4% dels aturats registrats tenen estudis superi-
ors, i que molt possiblement l’evolució menys
favorable del nombre d’aturats universitaris es
trobi relacionada amb l’augment continuat del
nombre de titulats.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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1 Mitjana anual

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.

Comparació entre el mercat laboral de
Mataró* i el del conjunt del Maresme**

Tant a Mataró* com a la seva comarca** es van
registrant en els darrers quatre anys valors po-
sitius per cadascuna de les variables analitza-
des en aquest apartat. Així a Mataró*, el nombre
d’assalariats i el de contractes han tingut entre
1997 i 1998 un increment del 7,3% i del 12,8%
respectivament, mentre que per al Maresme** els
valors s’han situat en 6,6% i en el 23,5%.

Malgrat que durant 1997 la rotació en els llocs de
treball de Mataró* va ser més elevada que la que
va haver-hi al Maresme**, en 1998 s’ha recuperat
la característica que marca el to habitual de la ro-
tació laboral d’ambdós àmbits: la superior rotació
en el Maresme** que a Mataró*. A més durant 1998
aquestes diferències s’han fet més ostensibles, ja
que la contractació a la comarca ha incrementat

T35

aproximadament un 50% més que l’augment de
Mataró*. Un motiu de l’augment del 23,5% en la
contractació al Maresme** podria trobar-se en la
bona temporada turística de 1998.

El quocient entre assalariats i aturats, continua
sent més elevat a Mataró* que a la seva comar-
ca. A més, al llarg de 1998, el rati ha aconseguit
superar clarament els 6 a Mataró*, mentre que
al Maresme** s’ha situat en un valor proper, en-
cara que inferior, als 6. Tot i que l’any anterior
semblava que la diferència d’aquest rati tendia
a reduir-se, el major increment d’assalariats i el
major descens d’aturats que ha tingut lloc a
Mataró respecte el Maresme**, ha fet que la di-
ferència del rati d’ambdós àmbits es vegi ampli-
ada a valors similars als de 1995 i 1996.

Ocupació

El Mercat Laboral a Mataró* i el Maresme**. 1995 - 1998

          Evolució del Mercat Laboral a Mataró*    Ratios indicatives del Mercat Laboral a Mataró**

    1995       1996      1997      1998                          1995       1996      1997       1998

Assalariats1 24.810 24.964 25.767 27.654 Cont./Assal. 0,51 0,57 0,81 0,85

Contractacions 12.554 14.147 20.745 23.398 Cont./Atur. 2,05 2,54 3,90 5,28

Aturats1 6.114 5.571 5.316 4.433 Assal./Atur. 4,06 4,48 4,85 6,24

       Evolució del Mercat Laboral al Maresme**   Ratios indicatives del Mer. Laboral al Maresme**

  1995        1996      1997      1998                          1995       1996      1997       1998

Assalariats1 36.590 37.380 38.866 41.431 Cont./Assal. 0,57 0,61 0,80 0,93

Contractacions 20.979 22.722 31.156 38.465 Cont./Atur. 2,13 2,57 3,78 5,52

Aturats1 9.846 8.849 8.240 6.962 Assal./Atur. 3,72 4,22 4,72 5,95

* Inclou els municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar

** Inclou les poblacions que gestionen les dues OTG de Mataró

Increment
dels assa-

lariats i
dels con-
tractes, i

disminució
del nombre

d’aturats
registrats

en ambdós
àmbits

La rotació
laboral del
Maresme**

torna
situar-se
per sobre
la de
Mataró*
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El conjunt d’indicadors de transport mostra una evolució de mobilitat crei-

xent a la ciutat a excepció del nombre de viatgers en tren de rodalies.

Transport i mobilitat a Mataró

Trens de rodalia

Autobús urbà

Autopista A-19

Autopista B-40
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Estimació del nombre de viatgers per estacióT36

Font: RENFE.

En el darrer trimestre de 1998, el nombre de
bitllets comprats a les diverses estacions de la
línia de la costa ha crescut gairebé un 3% en
relació al mateix trimestre del 1997, trencant així
la línia de decreixement que havia imperat en
els sis mesos precedents. Globalment, el 1998
hi ha hagut un 1,5% més de passatgers que el
1997, i un 1% més que el 1996.

Pel que fa a les dades del primer trimestre de
1999, han estat un 0,4% per sota de les que va
haver-hi en el primer trimestre de 1998.

Trens de rodalia

Per estacions, en els dos trimestres analitzats
destaquen els augments assolits a les estacions
de Montgat i, sobretot, de Sant Andreu de
Llavaneres.

Pel que fa a l’evolució mensual del nombre de
passatgers a Mataró, els tres primers mesos de
1999 segueixen la mateixa línia que el 1998, però
amb valors lleugerament inferiors. Per als pro-
pers mesos es previsible una certa estabilització
per al segon trimestre, i una posterior davallada
dels mesos estiuencs.

El 1998 el
nombre de

viatgers
mensuals

estimats a
Mataró fou

considerable-
ment superior

al de 1997

1998 1999 Increment interanual

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 1r trim. 4t trim. 98 1r trim. 99

St. Adrià 115.765 118.690 115.637 111.174 110.134 -6,34% -4,86%

Badalona 541.026 535.936 488.482 558.681 544.708 2,42% 0,68%

Montgat 82.537 85.832 79.509 89.499 88.499 8,73% 7,22%

Montgat N. 37.377 41.371 46.404 38.897 41.157 10,96% 10,11%

El Masnou 224.806 225.869 230.521 225.990 215.109 1,65% -4,31%

Ocata 258.487 259.331 250.002 257.088 248.830 0,38% -3,74%

Premià de Mar 397.214 389.609 355.685 384.331 384.640 -1,71% -3,17%

Vilassar de Mar 274.538 275.969 279.929 287.010 287.573 7,73% 4,75%

Mataró 492.649 497.591 418.191 486.734 477.994 0,75% -2,97%

St. A. Llavaneres 53.319 59.195 65.139 61.742 58.813 20,99% 10,30%

Caldes d’Estrac 50.756 56.307 79.727 52.943 48.480 1,62% -4,48%

Arenys de Mar 177.971 180.869 174.082 175.523 173.875 1,86% -2,30%

Canet 111.179 120.313 142.632 115.690 113.702 3,68% 2,27%

St. Pol 57.627 70.394 105.034 62.504 60.276 4,13% 4,60%

Calella 166.983 266.871 338.885 214.455 168.088 7,33% 0,66%

Pineda 94.778 146.940 201.394 119.870 96.320 9,28% 1,63%

Malgrat 103.000 214.390 250.963 152.934 108.885 7,98% 5,71%

Tordera 20.853 23.757 25.056 22.585 20.815 3,92% -0,18%

T36,G86

G87
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Transport i mobilitat a Mataró

G87 Evolució del nombre de viatgers de RENFE. 1998 - 1r trimestre 1999

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de RENFE.

G86 Increment interanual del nombre de viatgers de RENFE rodalies per estació de venda.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CTSA.
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T37

G88 Nombre de viatgers acumulats els darrers dotze mesos. 1997 - 1999

Evolució del nombre de passatgers segons tipologia del Mataró-bus. 1996 - 1r trimestre 1999

Autobús urbà

Transport i mobilitat a Mataró

Targeta Bitllet Carnet blau            Total

   Viatgers     %         Incr.*        Viatgers      %       Incr.*       Viatgers      % Incr.*     Viatgers       Incr.*

1996 1.475.013 47% 0,22% 909.335 29% -1,46% 764.329 24% 11,12% 3.148.677 2,15%

1997 1.445.308 46% -2,01% 871.639 28% -4,15% 837.607 27% 9,59% 3.154.554 0,19%

1998 1.499.263 45% 3,73% 941.070 29% 7,97% 854.784 26% 2,05% 3.295.117 4,46%

3r trim. 98 330.943 42% 4,74% 245.298 31% 9,39% 203.298 26% 1,64% 779.539 5,31%

4t trim. 98 415.286 48% 6,28% 243.746 28% 6,77% 212.421 24% -4,17% 871.453 3,66%

1r trim. 99 407.877 50% 7,25% 233.135 29% 9,10% 172.598 21% -19,96% 813.610 0,49%
* Increment respecte el mateix període de l'any anterior

L’any 1998 ha finalitzat amb un augment del
4,5% en el nombre de viatgers que han utilitzat
l’autobús urbà respecte 1997. Aquest increment
situa en gairebé 3,3 milions el nombre de viat-
gers. En el desglossament de les diverses tipo-
logies, l’ascens més important ha estat en el de
bitllets, amb gairebé un 8% més que fa un any.
Pel que fa a les targetes, gairebé han arribat a
1,5 milions gràcies a l’increment del 3,7%. L’in-
crement més modest correspon al del carnet
blau, amb poc més d’un 2%.

En el nombre de viatgers acumulats en els darrers
dotze mesos s’observa un estancament en el crei-
xement de la sèrie a partir del mes de desembre
de 1998 fins a l’última dada analitzada. El motiu
d’aquesta davallada rau en el descens tan pronun-
ciat que ha tingut lloc al primer trimestre de 1999
en el nombre de carnets blaus, que s’ha reduït en
més de vint-i-dos mil. Aquest descens s’ha vist
compensat per l’increment interanual de les altres
dues sèries, aconseguint globalment un lleuger
augment del 0,5% en el primer trimestre de l’any.

G89 Increment del nombre de viatgers del Mataró-bús. 1998 - 1r trim. 1999
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T38

G90 Increment 98/97 del trànsit (IMD) a diferents trams d'autopista

Intensitat Mitjana Diària (IMD) del trànsit a diferents trams de l’A2, l’A7 i l’A19. 1998

Vehicles per autopista

Lleugers Pesants Total

IMD 1997 IMD 1998 Incr.* 97/98 IMD 1997 IMD 1998 Incr.*97/98 IMD 1997 IMD 1998  Incr.*97/98

Montgat - Palafolls 33.469 36.560 9,24% 1.452 1.625 11,91% 34.921 38.185 9,35%

Barcelona - Jonquera 24.171 25.737 6,48% 6.260 6.600 5,43% 30.431 32.337 6,26%

Barcelona - Tarragona 37.152 38.746 4,29% 8.525 9.053 6,19% 45.677 47.799 4,65%

Montmeló - El Papiol 42.779 46.937 9,72% 15.856 16.353 3,13% 58.635 63.290 7,94%

Saragossa - Mediterrani 9.498 10.301 8,45% 1.925 2.076 7,84% 11.423 12.377 8,35%

Conjunt de la Concessió* 22.495 24.027 6,81% 4.991 5.285 5,89% 27.486 29.312 6,64%

El tram d’autopista entre Montgat-Palafolls ha
estat el que ha registrat un increment més im-
portant d’entre els cinc trams d’autopista ex-
plotats per la concessionària. L’increment de la
IMD (intensitat mitjana diària) de l’esmentat tram
al llarg de 1998 ha estat del 9,35%, per sobre
de l’assolit l’any 1997, que va ser del 8,9%.

En la segmentació segons la tipologia del ve-
hicle, l’evolució més favorable cal buscar-la en
els vehicles pesants, que amb un 11,9% ha
estat el millor increment dels diferents trams
en aquesta categoria, i també ha estat millor
que l’aconseguit per la IMD de vehicles lleu-
gers, que ha obtingut un 9,2%. Tot i aquest

augment, la circulació de turismes representa
més del 95% del seu trànsit.

En el conjunt de la concessió, tots els mesos de
1998 han registrat increment respecte les xifres
obtingudes en el mateix mes de l’any anterior, a
excepció de març, on per causa del diferent ca-
lendari de la Setmana Santa, que l’any 1998 s’ha
escaigut en el mes d’abril, mentre que l’any 1997
va caure en el mes de març, s’ha produït una
reducció de la IMD.

En el cas del recorregut entre Montgat i Palafolls,
en tots els mesos de 1998, sense cap excep-
ció, s’han registrat increments interanuals.

Transport i mobilitat a Mataró

La IMD entre
Montgat i
Palafolls

s’apropa al
registrat entre

Barcelona i
Tarragona
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G91 Trànsit de vehicles per la B-40

B-40

Igual que amb les dades de l’autopista, a la
B-40, que enllaça Mataró amb Granollers, s’ha
produït un augment de la intensitat mitjana di-
ària (IMD).

La intensitat mitjana diària del nombre de vehi-
cles durant 1998 ha estat de 30.143, i repre-
senta un augment del 30,16% respecte 1997.

En l’estudi desagregat de la IMD segons el dia

de la setmana o el mes de l’any, els valors de
1998 presenten increments considerables.
Així, l’augment en els dies feiners ha estat de
l’ordre del 31%, els dissabtes un 32%, i els
diumenges un 24,5%. En la comparació entre
els mesos de 1997 i 1998 cal ressaltar dos
punts: primerament, en tots els mesos s’ha
produït un ascens de la IMD; en segon lloc, és
remarcable l’increment que s’ha registrat en
el mes de juliol, d’un 61%.

Transport i mobilitat a Mataró

L’augment
del  trànsit a

la B-40 ha
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important
que el de

l’autopista
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G91

G92 Trànsit vehicles (IMD) per mes de l'any. B40.

Trànsit vehicles (IMD) per dia de la setmana. B40
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Monogràfic 1

Agenda 21

El compromís de Mataró
amb la sostenibilitat

Realitzat pel Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Mataró, amb la col·-

laboració de l’IMPEM.
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El concepte de sostenibilitat
i el compromís de Mataró

Introducció

Actualment, l’objectiu del creixement econòmic
ha estat matisat pel concepte cada cop més
estès i arrelat de sostenibilitat. El model del crei-
xement basat en la seva maximització sembla
haver quedat obsolet, de tal manera que els sim-
ples increments del consum domèstic, de l’ac-
tivitat industrial, de la construcció d’habitatges,
no poden ser considerats obertament com a fa-
vorables si no satisfan de forma equitativa les
necessitats dels seus habitants, sense compro-
metre alhora la satisfacció de les necessitats de
les generacions futures.

Certs increments en determinats indicadors eco-
nòmics, si bé indicatius de major activitat i so-
vint interpretats com a signe de dinamisme i
millor salut econòmica, poden resultar poc res-
pectuosos amb el medi, poc perdurables en el
temps: en definitiva, poc sostenibles. L’objec-
tiu, doncs, no seria tant assolir nivells de mà-
xims històrics en la matriculació de vehicles o
en la construcció de nous habitatges, com as-
solir aquells nivells que una ciutat, en aquest cas
Mataró, pot assumir sense malmetre les seves
possibilitats de creixement futur.

L’Agenda 21, pla d’acció global sorgit arrel de
la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi
Ambient i Desenvolupament (Cimera de la Ter-

ra, Rio de Janeiro 1992), manifesta que el des-
envolupament sostenible no és una opció, sinó
un imperatiu ambiental, econòmic i social en les
nostres societats.

Al maig de 1994 va celebrar-se a la ciutat dane-
sa d’Aalborg una conferència europea amb l’ob-
jectiu d’establir una estratègia comuna per
integrar la sostenibilitat en el desenvolupament
de les ciutats europees i recollir així els missat-
ges llançats dos anys abans a la Cimera de la
Terra, a Rio de Janeiro. D’aquesta trobada a
Aalborg en sorgeix la denominada Carta de les
Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat, també
coneguda com a Carta d’Aalborg.

La ciutat de Mataró, incorporant-se a la Cam-
panya europea de ciutats sostenibles, va ad-
herir-se a la Carta d’Aalborg l’any 1996, si bé
anys abans la ciutat ja havia iniciat el camí cap
a la sostenibilitat en el seu Pla Estratègic
(1993), on queda recollida explícitament la vo-
luntat en l’objectiu general del pla: “Desenvo-
lupar el territori, l’economia i la societat de
manera ecològicament sostenible...”.

Partint del referent del Pla Estratègic, la ciutat
desenvolupa la seva Auditoria Ambiental (1995-
1996), on es defineix un Pla d’Acció Ambiental
que serveix d’eix conductor per a l’Agenda 21
local de Mataró.
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Percentatge del volum d’aigua de la xarxa que s’im-
porta del riu Ter (%)

Evolució desitjada:

Últim valor registrat: 83.8%

Monogràfic

Els seus objectius i indicadors
de seguiment

L’Agenda 21 Mataró inclou el pla d’acció ambien-
tal a Mataró, que s’articula en 8 línies estratègi-
ques desenvolupades en 25 programes d’actuació
i un conjunt de 84 actuacions; els programes eco-
nòmics i socials i el Pla de Seguiment, que englo-
ba 30 indicadors i 25 controls.

En la Carta d’Aaborg es fa referència explícita a
la necessitat de basar les decisions i els con-
trols, en particular la vigilància ambiental, les
auditories, l’avaluació de l’impacte ambiental i
els sistemes de comptabilitat, en diferents tipus
d’indicadors, entre els quals caldria destacar els
de sostenibilitat dels sistemes urbans.

Per a cadascuna de les línies estratègiques que
integren el Pla d’acció ambiental de Mataró, s’in-
tenten establir sèries d’indicadors amb el propòsit
de fer un seguiment de la salut mediambiental de
la ciutat i del seu camí cap a la sostenibilitat.

Tot seguit es presenten aquestes línies estratè-
giques amb els seus objectius, una breu diag-
nosi de la situació a Mataró, així com alguns dels
indicadors esmentats.

Aigua

En la línia estratègica referent a l’aigua, dins de
l’Agenda 21 de Mataró s’especifica com a ob-
jectiu estratègic:

Ampliar l’autoabastament en l’ús dels re-
cursos hídrics i millorar el sanejament de
les aigües residuals

Actualment, l’aigua de la xarxa municipal prové
majoritàriament del sistema Ter-Llobregat. Les
elevades extraccions d’aigua i l’aportació
d’adobs a les extenses zones de conreu prope-
res al litoral han comportat l’existència d’alts ni-
vells de nitrats a les aigües dels aqüífers del
Maresme, així com fenòmens d’intrusió marina
i la conseqüent salinització de pous.

La millora de la qualitat d’aquest recurs com-
porta la necessitat d’atenuar la incidència de les
activitats agrícoles, i concretament, de fomen-
tar pràctiques d’agricultura integrada amb la fi-
nalitat de minimitzar l’aportació d’adobs al sòl.
La minimització del consum d’aigua,
especialment en els àmbits de la indústria i l’agri-
cultura, és un altre front d’actuació, alhora que
el foment de la reutilització de les aigües residu-
als depurades per al rec de les zones agrícoles.

Linies estratègiques
del pla d’acció mediambental

G94 Abastament d’aigua d’altres conques

➚
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L’autoabastament de l’aigua per al consum de
Mataró sembla haver trencat durant 1998 la ten-
dència que seguia en els darrers períodes: me-
nor importació de l’aigua del riu Ter. No obstant
això, cal afegir que aquest paràmetre és poc
controlable i que va molt lligat a la pluviometria i
la disponibilitat de l’aqüífer, és a dir, de la utilit-
zació per part d’altres usuaris.

Per altra banda, la tendència durant els últims
anys constata una línia ascendent del consum
mitjà d’aigua per habitant i dia.  En qualsevol
cas el consum d’aigua, a més d’una conscien-
ciació per a l’estalvi, està subjecte de forma im-
portant a factors externs com ara el climàtic.

Des de 1997, amb la posada en funcionament de
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, s’ha
millorat de forma important el tractament d’aigües
residuals. Amb aquesta nova infraestructura es
genera un nou recurs -l’aigua residual depurada-
destinat a altres usos com ara la possibilitat de
reutilització per al rec, que planteja iniciar estudis
de viabilitat per a la seva reutilització.

Les propostes d’aquesta línia contemplen altres
aspectes complementaris destinats a minimit-
zar l’impacte derivat de les aigües residuals (con-

nexió de totes les urbanitzacions a la xarxa de
clavegueram) i a atenuar l’impacte de les riera-
des sobre la qualitat de les platges (unificació de
sobreeixidors i elaboració i aplicació d’un proto-
col de neteja ràpida després de les rierades).

Aire

En la línia estratègica relativa a la qualitat de l’ai-
re, s’expressa com a objectiu estratègic en el
pla d’acció ambiental de Mataró:

Prevenir la pèrdua de qualitat de l’aire

La qualitat atmosfèrica de Mataró es controla a
partir d’una xarxa composada per vuit estaci-
ons, una de les quals és automàtica, mentre que
la resta són captadors manuals.

Dels paràmetres determinats per l’estació auto-
màtica, només l’ozó supera durant alguns dies
l’any, i en les èpoques en què la insolació és
màxima, el llindar anomenat d’informació a la
població. L’ozó es genera, principalment, a par-
tir dels òxids de nitrogen i els hidrocarburs, ca-
talitzats per la radiació solar.
Els òxids de nitrogen i els hidrocarburs són ge-
nerats a partir de fonts diverses, però

G94

G95

G96

G95 Consum d’aigua d’ús domèstic

G96 Sanejament d’aigües residuals

Font: Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Mataró

Percentatge del volum d’aigua residual que rep un
tractament adequat (%)

Evolució desitjada:

Últim valor registrat: 99.54%
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especialment són emesos pels tubs d’escapa-
ment dels vehicles. Així doncs, la reducció dels
nivells d’ozó requereix la disminució del trànsit
de vehicles i els controls de les seves emissions
a l’atmosfera. Els resultats obtinguts el 1998 han
mostrat els resultats més favorables dels dar-
rers anys. Només s’ha superat el llindar d’infor-
mació a la població (180 mg/m3 de mitjana en 1
hora)  durant 2 dies, corresponents als típics
episodis estivals de nivells alts d’ozó.

D’altra banda, també s’ha de considerar l’exis-
tència de fonts emissores puntuals. El control
de focus industrials que porten a terme les Enti-
tats d’Inspecció i Control indiquen que, de for-
ma general, les emissions compleixen la
normativa vigent.

En el cas concret de la incineradora de residus
sòlids urbans, s’ha realitzat una anàlisi especialment
detallada. Aquesta instal·lació compleix totes les
normes d’emissió vigents a Catalunya, però tot i
així es recomana preveure les necessitats d’espai i
la inversió necessària per implementar sistemes de
depuració addicionals d’òxids de nitrogen i
dioxines, que caldrà aplicar quan entrin en vigor
les futures normes d’emissió de contaminants pre-
vistes per la Unió Europea.

També es proposa el seguiment de l’estudi de
biomonitoratge, que s’està portant a terme per
controlar els nivells de dioxines dels habitants
de Mataró, comparant els dels que viuen en zo-
nes més properes a la incineradora amb els dels
que es troben més allunyats.

Energia

Respecte l’energia, s’especifica en el Pla d’ac-
ció ambiental com a objectiu estratègic:

Incentivar l’estalvi energètic i l’ús d’energi-
es renovables

El consum d’energia a Mataró és un 18% inferior
a la mitjana de Catalunya, i pràcticament igual al
del Maresme. En el sector industrial el consum és
un 45% menor que a Catalunya, a causa del pre-
domini de la indústria tèxtil i de la confecció, amb
requeriments energètics baixos. La incineradora
utilitza com a combustible els residus sòlids gene-
rats a Mataró, i produeix un 25% de l’electricitat
que es consumeix al municipi.

A Mataró es donen diverses experiències sin-
gulars que utilitzen tecnologies noves o més efi-
cients en relació a l’energia: energia solar
fotovoltaica a la biblioteca pública Pompeu
Fabra, aprofitament solar tèrmic al Centre Nata-
ció Mataró, utilització de biocombustibles en els
autobusos de transport públic, i recuperació
energètica a la incineradora.

En l’administració municipal, el consum més
important correspon a l’enllumenat públic, se-
guit del consum d’Aigües de Mataró, de les es-
coles públiques, dels edificis de serveis generals
i de les instal·lacions del Patronat Municipal d’Es-
ports, per aquest ordre. Per optimitzar el con-
sum d’energia per part de l’administració
municipal es proposen un objectius estratègics

G97

G97 Nivell d’ozó

Font: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya

G98

Nombre de dies anuals en què la concentració d’ozó
supera el llindar d’informació a la població (dies).

Evolució desitjada:

Últim valor registrat: 2 dies
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Nombre d’edificis públics que utilitzen energies re-
novables (edificis).

Evolució desitjada:

Últim valor registrat: 3 edificis
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que han de contemplar l’elaboració d’un pla de
gestió de l’enllumenat públic, l’aplicació de les
propostes de diverses diagnosis energètiques
ja realitzades a instal·lacions del Patronat Muni-
cipal d’Esports, la realització de diagnosis ener-
gètiques a diversos edificis municipals, la
incorporació de sistemes eficients en el consum
d’energia en els edificis municipals com a ele-
ment exemplificatiu de cara als ciutadans i la
consideració de l’eficiència energètica com un
factor important en l’adjudicació de projectes
proposats per l’Ajuntament.

Per altra banda, també es proposen diverses
actuacions per promoure l’ús eficient de l’ener-
gia en els diversos sectors d’activitat, reduint el
consum a la indústria, fomentant l’ús del trans-
port col·lectiu, estenent l’ús de biocombustibles
en el transport públic i companyies de transport
de mercaderies, i incentivant millores energèti-
ques a les llars.

Residus

Es presenta com a objectiu estratègic en la línia
de residus:

Desenvolupar una gestió de residus basa-
da en criteris de sostenibilitat

Actualment, la major part dels residus munici-
pals es porten a la Planta de Tractament de Re-
sidus Urbans del Maresme, ubicada a Mataró.
La incineració, que s’aprofita per generar ener-
gia elèctrica, és el tractament que reben el 91%
del residus generats al municipi. El 5,2% dels
materials es destinen a reutilització i reciclatge
(dels quals el 3,4% es recull selectivament i el
1,8% se separa a la planta de triatge prèvia a la
incineradora). Finalment, el 3,8% restant es di-
posita en abocador controlat.

En general, es proposa que la incineració es con-

G98 Ús d’energies renovables en edificis públics

G99 Producció de residus domèstics

Font: Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Mataró

G100 Residus urbans reciclats reutilitzats

Producció diària de deixalles generadores en l’àmbit
domèstic per cada habitant (Kg./habitant dia).

Evolució desitjada:

Últim valor registrat: 1.4 kg per persona i dia

Percentatge de residus urbans que es destinen a re-
ciclatge o reutilització (%).

Evolució desitjada:

Últim valor registrat: 5,2%
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sideri com un sistema de valorització energètica
dels residus que no puguin tenir cap altre destí, i
per tant, no puguin ser reutilitzats o reciclats.

Durant els darrers anys, la producció de residus
domèstics s’incrementa a un ritme similar a l’aug-
ment de la població de Mataró, el que suposa
uns registres per habitant i dia bastant estables
al llarg dels tres últims anys.

En termes absoluts, el volum de residus urbans
reciclats o reutilitzables no s’ha incrementat en
la mateixa mesura, cosa que ha provocat un
descens en la seva proporció respecte del vo-
lum de residus total.

Potenciar la recollida selectiva és un dels pro-
grames d’actuació prioritaris que actualment es
desenvolupen mitjançant diverses actuacions,
com ara incrementar el nombre de contenidors
de vidre, paper i envasos lleugers, o amb la cons-
trucció de les deixalleries.

Els 156 contenidors de vidre a finals de l’any
1998 suposen un increment d’11 unitats respec-
te els anys anteriors.

Pel que fa al nombre de contenidors de paper i
cartró, durant 1998 s’han mantingut, reposant
les baixes de contenidors de 1.100 l, i s’han
reubicat en diferents zones de la ciutat per tal

de crear, juntament amb els contenidors de vi-
dre i envasos lleugers, les àrees d’aportació.

El reciclatge durant 1998 ha mantingut la seva
tendència creixent a excepció feta, tot i l’incre-
ment en nombre de contenidors, del vidre reci-
clat. Així, el descens en el reciclatge de vidre
durant 1998 respecte el 1997 ha estat del 7,75%
(primer any de descens des de la seva implan-
tació), tot i que durant els 5 primers mesos de
1999 sembla observar-se una certa recupera-
ció (una recollida un 1% al mateix període de
1998). Força més sòlid sembla el creixement de
la recollida de paper i cartró.

Per altra banda, durant 1998 varen recollir-se
a Mataró un total de 8.525 kg de piles, el que
suposa un increment de l’11,1% respecte de
l’any anterior.

Una altra actuació és el foment del control i ges-
tió dels residus d’envasos i embalatges, d’acord
amb la Llei 11/1997. L’any 1998 s’ha iniciat la
recollida d’envasos lleugers (envasos de plàs-
tic, tetrabriks i llaunes).

A mitjans de l’any 1998 va posar-se en marxa el
servei de deixalleria. Es tracta d’un centre de re-
cepció i emmagatzematge de residus domèstics
no generats diàriament i que no són objecte de
recollida domiciliària, ni de recollida mitjançant con-

G99

G100

G101
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G103

G101 Igloos de recollida de vidre a final d'any
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tenidors específics a la via pública, i que cobreix el
buit que existia en la gestió de recollida de residus
municipals. Des del seu inici, la deixalleria ha enre-
gistrat un continu, per altra banda lògic, increment
de la seva activitat, mesurada en funció de l’aug-
ment en l’entrada de vehicles.

Es proposa igualment implementar la recollida se-
lectiva de residus en edificis municipals, que con-
templi de manera global la separació de tots els
elements que puguin ser reutilitzats o reciclats (pa-
per, tòners d’impressores, piles, plàstics, etc.).

En aquesta línia estratègica de residus també
es contempla la minimització de la incidència
ambiental de la gestió de deixalles, incloent-hi
actuacions com el segellament i restauració de
l’abocador clausurat de Figuera Major o la
inertització de cendres, generades a la
incineradora de residus sòlids, i el posterior di-
pòsit en abocador controlat.

La gestió dels residus industrials és encara mal
coneguda, ja que bona part de les instal·lacions
no realitzen la seva Declaració a la Junta de
Residus. Cal fomentar la realització d’aquestes
declaracions com a pas previ per millorar el con-
trol i poder promoure la reutilització i reciclatge
de productes, en els casos en què això sigui
possible. L’elevada implantació del sector tèxtil
a la ciutat fa pensar en la possibilitat de recupe-
rar un alt percentatge dels residus produïts.

Finalment, aquesta línia estratègica també inclou
propostes per millorar la gestió de runes, així com
la possibilitat de gestionar-les de manera conjunta
amb els municipis de l’entorn i condicionar un punt

de dipòsit comú; també es contempla la possibili-
tat de reutilitzar les runes i les escòries de la
incineradores, prèvia trituració, continuant l’expe-
riència pilot que es porta a terme actualment.

Risc mediambiental

Dins la línia estratègica de risc ambiental, es
considera com al seu objectiu:

Aplicar els mecanismes de prevenció i con-
trol del risc ambiental per incrementar la
seguretat i protecció a la població

Mataró va redactar el seu Pla Bàsic d’Emergèn-
cia Municipal, que va ser aprovat en Ple el dia
18 de juliol de 1996. Aquest Pla Bàsic comporta
l’elaboració d’altres Plans Específics Municipals
dels diferents aspectes en els que s’hagi detec-
tat un determinat índex de risc. De moment, i
atès que Mataró ha estat declarada zona d’alt
risc d’incendi forestal (Decret 64/1995, de 7 de
març), s’ha elaborat el Pla d’Actuació Municipal
(PAM) per a incendis forestals de Mataró, apro-
vat pel Ple el 3 de juliol de 1997 i complementat
per un annex específic de la urbanització de Can
Vilardell,. aprovada recentment (15 d’abril de
1999). Així mateix, per al risc sanitari derivat de
la contaminació atmosfèrica causada per l’ozó,
va elaborar-se el Protocol d’actuació en cas de
contaminació per ozó (maig de 1997).

A més dels Plans Específics per a incendis i la con-
taminació atmosfèrica, també s’ha de tenir present
el risc del transport per carretera, enfonsaments
d’infraestructures i construccions, agressions d’ori-
gen industrial, i actes multitudinaris.

G104

Font: Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Mataró

G102 Kilograms de paper reciclat
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Per altra banda, a Mataró no existeix cap indústria
afectada per la legislació de prevenció d’accidents
majors. Malgrat això, algunes podrien utilitzar pro-
ductes associats amb un cert risc químic.

Transport

Per al transport, dins del pla d’acció mediambiental
es presenta el següent objectiu estratègic:

Minimitzar la problemàtica ambiental asso-
ciada al transport i a la mobilitat

El trànsit és un dels factors que més afecta la qua-
litat ambiental del municipi de Mataró. Primerament,
perquè s’associa a problemes de contaminació
atmosfèrica, i per altra banda, perquè Mataró és
una ciutat amb uns nivells de soroll elevats de for-
ma força generalitzada, i aquests nivells estan
majoritàriament associats al trànsit. Gairebé tota la
xarxa viària principal presenta nivells acústics di-
ürns superiors als 65 dBA recomanats per l’OMS.
Els nivells de soroll es veuen agreujats si el carrer
és estret, per la presència de trànsit pesant, si el
carrer fa pendent o està pavimentat amb llambor-
des. A més, s’ha pogut avaluar que la carretera B-
40 entre Mataró i Granollers no suposa un augment
notable dels nivells sonors als habitatges propers
del barri de Cerdanyola; en canvi, la proximitat de
la variant de l’N-II a un sector de Vista Alegre sí
que representa un increment dels nivells de soroll

a la zona d’habitatges propers, especialment en
el període nocturn.
Finalment, l’ús important del vehicle privat pro-
voca incomoditats als vianants i crea problemes
suplementaris, com la necessitat d’aparca-
ments, l’ocupació de la via pública (que perd
espai en detriment d’altres usos socials), i l’ele-
vat consum de combustibles.

Per tot això s’ha proposat una línia estratègica
destinada específicament a disminuir els proble-
mes associats al trànsit. Aquesta línia realitza
propostes per reduir les emissions de soroll i de
contaminants atmosfèrics dels vehicles, introduir
en el disseny urbà elements que redueixin la in-
cidència acústica del trànsit (asfaltat de les vies
principals que encara tenen llambordes, possi-
ble empantallament de la variant de l’N-II a l’al-
çada de Vista Alegre, utilització de paviments
porosos o drenants ja que són menys sorollo-
sos), ordenar la circulació de vehicles pesants,
potenciar l’ús de la variant de l’N-II (per descon-
gestionar altres vies principals de la ciutat i reduir
el trànsit de pas per l’N-II) i fluïdificar la circula-
ció urbana. Naturalment, una de les polítiques
més efectives consisteix a fomentar els despla-
çaments a peu i l’ús del transport públic. L’in-
crement de l’ús del transport públic a Mataró
durant 1998 ha estat notori, concretament s’han
enregistrat un total de 9.028 viatgers en trans-
port públic, un 3,7% més que l’any 1997.

G103 Kilograms de vidre reciclat

G105



 84

8000

8300

8600

8900

9200

1995 1996 1997 1998

108

346 379
442 472

611
709

827 780781

0

200

400

600

800

1000

jul io l-98 agost-98 setembre-98octubre-98novembre-98desembre-98gener-99 febrer-99 març-99 abri l -99 maig-99

Entrade

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Entrades / 

entrades entr . /d

Monogràfic

Entorn natural

En el Pla d’acció ambiental es presenta una línia
estratègica referent a l’entorn natural. Expressada
en termes d’objectiu estratègic, es tractaria de:

Potenciar els valors ecològics i paisatgís-
tics en l’àmbit de l’entorn natural

Pel que fa a patrimoni natural, i malgrat que
Mataró no presenta dins el seu terme valors al-
tament singulars, hi ha un seguit d’aspectes que
són d’interès, especialment quan es considera
el conjunt del territori on se situa el municipi.

Els alzinars i suredes han desaparegut dels ves-
sants solells de la comarca al sud de Mataró.
Durant els darrers anys, els boscos havien estat
molt alterats (alzinars i suredes), però actualment
s’estan recuperant. Cal que aquest procés de
recuperació es mantingui, evitant impactes que
l’afectin negativament (incendis, erosió del sòl,
obertura indiscriminada de pistes...).

Pel que fa al nombre d’incendis i superfície de
bosc cremada, s’ha experimentat al terme de
Mataró durant els darrers anys una evolució
especialment favorable, fins arribar-se a l’any
1998 a una superfície nul·la de bosc cremat.

Per altra banda, les rieres han estat molt afecta-
des per diverses actuacions (canalitzacions,
sobreexplotació de recursos hídrics, alteració o
desaparició de la vegetació de ribera...) i fóra bo
recuperar la seva funcionalitat com a sistemes
naturals. Cal destacar que constitueixen corre-
dors biològics que pot utilitzar la fauna per des-
plaçar-se entre les zones boscoses dels turons i
els espais oberts de la plana i el litoral. Aquests
paisatges estan actualment molt fragmentats, i
nombroses barreres (infraestructures viàries i
zones urbanitzades) dificulten els desplaçaments
dels animals. En aquest sentit, la r iera
d’Argentona constitueix un cas rellevant, ja que
connecta la plana litoral amb les valls interiors
de la serralada de Marina i permet la connexió
amb el Vallès; aquesta funció es veu cada vega-

G106

Font: Servei de Circulació i Transports

G105 Utilització del transport públic municipal

Font: Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Mataró

G104 Entrades de vehicles a la deixalleria

Mitjana diària del nombre de viatgers del transport
públic municipal (usuaris/dia)

Evolució desitjada:

Últim valor registrat: 9.028 usuaris
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da més compromesa per la urbanització i la
construcció de vies de comunicació.

La platja constitueix un element característic del
paisatge i del patrimoni cultural de la ciutat. La
manca de sorra aportada pels corrents marins
(originada per la disminució d’aportacions de les
rieres i per la construcció de ports i espigons)
n’ha provocat una regressió molt important.

Pel que fa al medi marí, l’element més important
és constituït pels alguers, considerats per la Di-
rectiva Hàbitats de la Unió Europea com a hàbi-
tat d’atenció prioritària per a la seva conservació.
També són d’interès les diverses barres rocoses
situades al llarg de la costa, ja que són indrets
d’una elevada riquesa biològica.

A més d’aquests, hi ha altres elements més es-
pecífics que, per diferents motius, són importants
per mantenir la diversitat biològica: els grups de
garrofers, els punts d’aigua (safareigs, pericons,
fonts...), la zona del Parc Forestal, i els conreus i
prats enmig de la massa forestal.

D’acord amb aquestes consideracions, es pro-
posa conservar i recuperar la diversitat d’hàbi-

tats (millorar la qualitat de l’aigua de les rieres
i de l’aigua de mar, frenar l’erosió, mantenir el
procés de recuperació de l’alzinar, conservar
els espais oberts dins la massa forestal, pre-
servar els grups de garrofers, etc.), recuperar
les rieres i la seva funció com a connectors
biològics (concretament mitjançant la redac-
ció d’un pla integral de gestió de les rieres),
incorporar al Pla Especial del Parc Agrícola de
les Cinc Sènies i Mata una sèrie de propostes
per afavorir la qualitat paisatgística i el mante-
niment de la biodiversitat, i atenuar els impac-
tes sobre els ecosistemes marins (amb
propostes dirigides principalment a recuperar
els alguers i preservar les barres rocoses, i a
espaiar el màxim en el temps les actuacions
de regeneració de platges).

L’objecte dels controls ambientals de la platja
que es realitzen actualment és conèixer el seu
grau de salubritat i l’aspecte de l’aigua del mar i
la sorra. Aquest controls evolucionen de forma
favorable per a les platges de Mataró, i així, la
qualificació mitjana per a les platges de Mataró,
atorgada per la Junta de Sanejament  ha estat
de 3,94 estrelles, superant les 3,74 de l’any 1997
(escala d’1 a 5 estrelles).

Font: Servei d’Agents Rurals i de Prevenció d’Incendis Forestals. Direcció general del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
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G107

Superfície cremada anualment a causa d’incendis
forestals (Ha)

Evolució desitjada:

Últim valor registrat: 0 hectàrees
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Espai urbà

L’objectiu estratègic dins de la línia d’espai urbà es:

Millorar l’espai urbà, potenciar àmbits
d’identificació ciutadana i definir eixos
vertebradors dels barris

La Revisió del Pla General d’Ordenació ha d’in-
cidir en la qualitat de vida del ciutadà, des
d’una òptica relacionada amb els aspectes de
cohesió entre els barris, connectivitat, zones
verdes i densitat.

A banda dels aspectes de planejament, un altre
element que incideix negativament en la quali-
tat de vida a la ciutat és el soroll ambiental origi-
nat per les activitats productives i el veïnatge.

Durant els darrers anys, el nivell de sorolls a la
ciutat (la mitjana en 10 punts de la xarxa viària
bàsica) ha seguit una tendència a la baixa fins a
estabilitzar-se en els dos últims, 1997-1998. Cal
destacar, però, que per bé que n’ha canviat l’in-
terval, els valors mitjans són similars.

Es destina una línia estratègica a realitzar pro-
postes de millora d’aquests dèficits (alhora que
reforça altres línies, com la referent als proble-
mes generats pel trànsit). Es proposa crear una
xarxa verda en el conjunt de la ciutat (disseny
d’una xarxa de carrers arbrats, millora de la con-
nexió de diferents barris amb els parcs que hi ha
a prop, connexió del turó de Can Boada i el turó
de Cerdanyola mitjançant un carrer arbrat,
esponjament del Centre i l’Eixample), recuperar
la façana marítima (arranjant la totalitat del pas-
seig marítim i fent-lo més accessible al ciutadà),
revitalitzar i estructurar els barris i diversificar-ne
els usos com a mitjà per reequilibrar la ciutat
(revitalitzant el nucli antic tot mantenint el seu
caràcter històric, creant elements que estructu-
rin els barris...); moltes d’aquestes actuacions ja
es preveuen a la Revisió del Pla General d’Orde-
nació. També es proposa disminuir el soroll am-
biental originat per les activitats i el veïnatge
millorant l’aïllament acústic dels edificis, compro-
vant el compliment de la legislació en les activi-
tats econòmiques, fent el seguiment de les
denúncies realitzades pels ciutadans, i realitzant
campanyes educatives sobre el soroll.G108

Nivell de sorolls de punts conflictius

Font: Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Mataró

G108

Qualitat de les platges

Font: Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya

G107

Nombre d’estrelles de la platja adjudicat a partir de con-
trols del Departament de Medi Ambient (estrelles)

Evolució desitjada:

Últim valor registrat: 3,94 estrelles

Mitjana dels nivells sonors diürns en 10 punts de la
xarxa viària bàsica (dBA).

Evolució desitjada:

Últim valor registrat: 70-75 dBA

➚

➚
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Sobre la sostenibilitat
i la justícia social

A més del seguit de qüestions i propòsits
mediambientals que apareixen de forma expres-
sa a la carta d’Aalborg i en els diferents plans
d’acció que conformen els processos d’Agen-
da 21 locals, apareixen també referències al
concepte de justícia social. La taxa d’atur d’una
ciutat, així com altres indicadors relatius al mer-
cat laboral (nova contractació, proporció de con-
tractes indefinits, nombre d’assalariats...)
esdevenen indicadors força orientatius del seu
grau d’equitat i justícia social i econòmica.

Tal com es manifesta a la Carta d’Aalborg, la justí-
cia social constitueix un requeriment indispensa-
ble per al creixement sostenible de les ciutats.

“... Nosaltres, les ciutats, som conscients que els
pobres són els més afectats pels problemes am-
bientals (soroll, contaminació pel trànsit, absència
d’instal·lacions d’esplai, habitatges insalubres, in-
existència d’espais verds) i els que tenen menys
capacitat per resoldre’ls. El repartiment desigual
de la riquesa és la causa de comportaments in-
sostenibles i fa més difícil canviar-los... “

Carta d’Aalborg, Dinamarca, 27 de maig de 1994.

Consideracions finals

De fet, hi ha certes controvèrsies i incompatibi-
litats al voltant de la sostenibilitat, i molts dels
indicadors econòmics que s’utilitzen actualment:
maximització de l’activitat, de la construcció, de
la producció industrial, del consum domèstic,
del consum energètic.
L’evolució favorable del mercat laboral, però,
constitueix una informació confluentment posi-
tiva tant des del punt de vista de creixement
econòmic com de la sostenibilitat.

En aquest sentit, Mataró ha experimentat du-
rant els darrers períodes una evolució força fa-
vorable del seu mercat laboral (vegeu apartat
del mercat laboral d’aquest informe de conjun-
tura), el que constitueix un indicador de creixe-
ment econòmic alhora que un bon auguri per a
la sostenibilitat d’aquest creixement.

“...Mirarem de crear llocs de treball que contri-
bueixin a la sostenibilitat de la comunitat i reduir
així la desocupació. En intentar atreure o crear
ocupació, avaluarem els efectes de les oportu-
nitats econòmiques en termes de sostenibilitat
per tal d’afavorir la creació de llocs de treball i
productes duradors que s’ajustin als principis
de sostenibilitat”.

Carta d’Aalborg, Dinamarca, 27 de maig de 1994.
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Diagrama d’informació
local a Mataró

Introducció

Els trets característics (econòmics, socials, de-
mogràfics) dels àmbits territorials no queden
delimitats, ni de bon tros, per les circumscripci-
ons administratives i polítiques que són els mu-
nicipis. Tot i així, els municipis esdevenen les
mínimes unitats d’on pot recollir-se una part
important de dades i indicadors susceptibles de
ser analitzats, i constituirien, doncs, alguna cosa
així com l’àtom en la informació territorial. En
qualsevol cas, les dades disponibles a nivell
municipal, amb rellevància per a l’anàlisi esta-
dística o economètrica, resten a certa distàn-
cia, tant qualitativament com quantitativament,
del recull de dades i la bateria d’indicadors exis-
tents quan es parla d’àmbits superiors, ja siguin
comarcals, provincials o nacionals.

Sigui com sigui, els municipis, pobles o ciutats,
esdevenen nuclis que formen part, i per tant de-
penen, de l’evolució d’àmbits operatius superiors,
tant més avui, quan parlem sovint d’interconnexió
a nivell mundial, de globalització. Això, és evident,
té efectes clars sobre la interpretació de la infor-
mació local. Les valoracions en un sentit o un altre

han de relativitzar-se segons l’evolució d’aquells
àmbits operatius superiors.

Així, per exemple, un descens del nivell d’atur
registrat a un àmbit local, sens dubte valorable a
priori com quelcom positiu, pot ser producte
d’una suma de diferents factors: una conjuntura
internacional positiva, un cicle favorable, una re-
forma laboral encertada, un període de l’any pro-
pici, i també, és clar, un dinamisme d’aquell àmbit
local. En qualsevol cas, sembla evident que el
món local es mou empès per la força de la con-
juntura d’àmbits superiors. Des d’aquest punt
de vista, doncs, els propòsits dels municipis, de
les ciutats, àdhuc d’àmbits més grans, perden
sentit quan són formulats de forma aïllada i es fa
necessària la utilització d’eines que permetin una
representació comparativa amb els àmbits dels
quals formen part.

És en aquest sentit que pot ser d’utilitat una re-
presentació comparativa de la informació, el que
hem anomenat Diagrama d’Informació Local a
Mataró, que mostri tant una visió de la situació
actual de la ciutat com de la seva evolució en
relació a diferents indicadors.
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Format del Diagrama

Es mostra a la part superior el “Diagrama d’in-
formació local a Mataró”.

La informació presentada, provinent dels diferents
indicadors disponibles al municipi i a l’àmbit de
referència (en aquest cas, la província de
Barcelona), es representa en format de diagrama
seguint un desglossament en dos eixos. L’eix ho-
ritzontal del diagrama dóna una visió de l’estat re-
cent de determinat indicador en comparació amb
l’àmbit superior. El nivell 100 correspon al nivell en
qual se situa l’àmbit superior, mentre que al muni-
cipi, en aquest cas Mataró, li pot  correspondre un
valor superior o inferior a aquest valor crític.

L’eix vertical, en canvi, ens dona informació d’evo-
lució. En aquest cas el valor crític és 0, prenent el
municipi valors positius o negatius segons si l’evo-
lució de la variable ha presentat a Mataró incre-
ments superiors o inferiors a l’àmbit de referència.

Entre parèntesi apareix referenciat el període en el
que se situa la informació. Hi són representades
determinades dades amb períodes relativament

anteriors a la resta d’indicadors, però que mos-
tren informació força representativa de l’estructu-
ra del municipi, i per tant amb variacions menys
susceptibles a períodes curts de temps.

La notació utilitzada per a la representació en el
diagrama és la següent: Indicador (any x / perí-
ode y) Expressa la comparació de Mataró amb
l’àmbit de referència del nivell d’un determinat
indicador a l’any “x”, i de la seva evolució du-
rant els darrers “y” anys.

Per a cada indicador s’intenta, a més, donar una
valoració de la seva situació quant a nivell i evolu-
ció, mitjançant la utilització de diferents símbols.

▲ Indicador favorable
(nivell i evolució favorables)

λ Indicador desfavorable
(nivell i evolució desfavorables)

ν Indicador incert
(evolució favorable i nivell desfavorable
o a l’inrevés)

π Indicador no interpretat
(no hi ha una interpretació clara sobre el
nivell i l’evolució)

Monogràfic
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Exemples:
▲ Atur (98/1)
Expressa la comparació de Mataró amb l’àmbit
de referència del nivell d’atur a l’any 98 i de la seva
evolució durant l’últim any. Es tracta per a Mataró
d’un indicador clarament favorable, ja que tant el
nivell a finals de l’any 98 com l’evolució durant
aquest últim any ha estat més positiu a Mataró
que al conjunt de la província de Barcelona.

λ Percentatge d’aturats
menors de 25 anys (98/1)

Expressa la comparació de Mataró amb la pro-
víncia de Barcelona de la proporció sobre el to-
tal dels aturats de menys de 25 anys a l’any 98
i de la seva evolució durant l’últim any. Una ma-
jor proporció del nombre d’aturats joves es con-
sidera una dada adversa, i l’indicador per a
Mataró pren una valoració desfavorable, ja que
a més que la proporció de joves respecte del
total d’aturats a Mataró és superior a l’àmbit de
la província de Barcelona, la seva proporció ha
sofert una evolució comparativament pitjor.

ν Edat mitjana (96/5)
Expressa la comparació de Mataró amb l’àmbit
de referència de la proporció de majors de 65
anys a l’any 96, i de la seva evolució durant els
darrers 5 anys. Una major proporció de joves
s’acostuma a interpretar com a indicador favo-
rable. En aquest cas el resultat és incert, ja que
si bé Mataró presentava a l’any 1996 una edat
mitjana inferior a la del conjunt de la província de
Barcelona, la seva evolució denota un major
envelliment respecte de l’any 1991.

π Especialització (98/1)
Expressa la comparació de Mataró respecte
la província de Barcelona (mitjana dels muni-
cipis de la província de Barcelona amb més
de 10.000 treballadors assalariats) del nivell
d’especialització, considerat com el percen-
tatge de treballadors assalariats que acumu-
len els 5 primers subsectors de cada municipi.
No hi ha un criteri únic sobre si l’especialitza-
ció de l’activitat en els municipis és un factor
favorable o no.
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La seva interpretació

S’han recollit en el diagrama un total de 12
indicadors referenciats en la seva majoria a
l’any 19981 .

Bona part dels indicadors disponibles estan re-
lacionats amb el mercat de treball. Mataró pre-
senta, respecte el conjunt de la província de
Barcelona, una situació força favorable de la seva
taxa d’atur registrat i de la seva proporció de
dones aturades. Tot i que en els darrers perío-
des la proporció de dones respecte del total
d’aturats a Mataró ha tendit a augmentar, aques-
ta és una tendència que es manifesta de forma
encara més evident en el conjunt provincial. Per
altra banda, la proporció d’aturats Sense Ocu-
pació Anterior (SOA), relacionada per una ban-
da amb recent incorporats al mercat de treball i
amb els aturats de llarga durada, és menor a
Mataró que al conjunt de la província de
Barcelona, si bé l’evolució en aquest cas ha es-
tat més desfavorable. Sense deixar la informa-
ció sobre l’atur, la proporció d’aturats menors
de 25 anys que presenta Mataró supera amb
escreix la del conjunt de la província, fet que per
altra banda es podria considerar normal ja que
Mataró té una major proporció de joves (la mit-
jana d’edat de la població de Mataró es troba
per sota de la del conjunt de la província, si bé
durant el període 91-96 aquesta diferència va
tendir a reduir-se). Més significatiu pot resultar,
però, que l’evolució de la proporció d’atur dels
joves hagi estat durant l’any 1998 menys favo-
rable que al conjunt de la província.

Quant a la contractació, un dels indicadors que
s’ha vist més afectat arrel de la reforma laboral
ha estat el nivell de contractació indefinida. A
més, aquesta reforma presenta una incidència

significativa en l’aflorament de treballadors as-
salariats provinents de l’economia submergida.
Sigui com sigui, la proporció de contractació in-
definida no arriba a Mataró al nivell de la provín-
cia, tot i que durant aquest any 1998 els nivells
han tendit a apropar-se.

Relacionats també amb els indicadors del mer-
cat laboral trobaríem els indicadors
d’autocontenció i autosuficiència. Tradicional-
ment, s’ha considerat  Mataró com una pobla-
ció autocontinguda, entenent com a tal una
ciutat amb una gran proporció d’ocupats resi-
dents que treballen dins la pròpia ciutat. De la
mateixa manera, i vist des del punt de vista de
la autosuficiència, els llocs de treball de la ciutat
són ocupats en la seva major part per residents
a Mataró. En els darrers períodes, coincidint amb
canvis del mercat laboral i amb la millora de les
comunicacions, la ciutat ha tendit a obrir-se (ve-
geu monogràfic de l’Informe de Conjuntura nú-
mero 5) i, per tant, reduir els valors d’aquests
indicadors. Tot i així, aquest augment de la mo-
bilitat ha estat menys significatiu que en el con-
junt del municipis més grans de la província de
Barcelona (municipis amb més de 10.000 tre-
balladors assalariats).

Aquesta característica d’un mercat de treball tra-
dicionalment tancat en el territori té la seva rela-
ció amb el nivell d’especialització que Mataró i
el seu mercat de treball presenten. La indústria
tèxtil, i més concretament, del gènere de punt,
presenta una identificació amb una mà d’obra
tradicionalment també especialitzada, i per tant,
relacionada amb un mercat de treball força de-
finit tant des del punt de vista de l’activitat com
del territori. L’índex d’especialització2  presenta
a Mataró valors superiors a la mitjana dels mu-
nicipis més grans de la província. Tot i així,

1 Tot i que la majoria pren com a any de referència 1998, els indicadors d’autocontenció i autosuficiència estan referenciats a l’any 96 i es comparen amb

les dades de 5 anys abans (extretes de les dades de mobilitat del padró 96 comparades amb el cens 91).

2 Proporció d’assalariats que concentren els 5 primers subsectors (ccae-94 a 3 dígits). Es compara amb la mitjana dels municipis de Barcelona amb més

de 10.000 treballadors assalariats.
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aquests nivells d’especialització varen tendir,
durant 1998, a reduir-se de forma més evident
que a la mitjana d’especialització dels municipis
més grans de Barcelona província.

Al diagrama apareixen també dos indicadors re-
latius a l’habitatge. El nivell de construcció de
nou habitatge a Mataró ha estat durant els dar-
rers anys, de la mà del procés urbanístic de la
Via Europa, molt per sobre de l’enregistrat al
conjunt d’altres àmbits. Aquest impuls construc-
tor, al menys pel que fa als habitatges iniciats,
està en els darrers períodes, remetent de forma
important, fet per altra banda lògic atesa la vin-
culació de la construcció de nou habitatge a
projectes urbanístics concrets. Pel que fa tam-
bé al nou habitatge, el preu a Mataró resulta con-
siderablement per sota de l’enregistrat al conjunt
de la província, tot i que en aquest cas és l’ele-
vat preu de l’habitatge al municipi de Barcelona
el que marca la major part d’aquesta diferència.
Tot i així, l’evolució a l’alça del preu del nou ha-
bitatge a Mataró durant l’any 1998 s’ha situat
per damunt del conjunt de l’àmbit provincial.

Quedaria per últim un indicador de consum re-
latiu al nombre de vehicles matriculats per habi-
tant. El nivell assolit a Mataró durant 1998 se
situa lleugerament per sota de l’àmbit de refe-

rència provincial, tot i que l’any 1998 va suposar
a Mataró un increment superior.

Els indicadors així exposats podrien mostrar-se en
un quadre resum identificatiu del nivell i l’evolució
comparativa de Mataró amb Barcelona província.

Tal i com ja s’ha dit anteriorment, no s’interpreta
el nivell i l’evolució dels indicadors relatius a l’es-
pecialització, autocontenció i autosuficiència.

Cal dir que, en qualsevol cas, el criteri de la valora-
ció de favorable i desfavorable atén a uns criteris
purament econòmics, i que segons altres punts
de vista, fins i tot sense sortir de l’economia, aques-
tes valoracions poden ser diferents. En qualsevol
cas, pot ser que més important que el nivell i l’evo-
lució d’un indicador sigui la detecció de causalitats
entre aquests i les actuacions per part dels agents
locals, ja siguin públics o privats. Sigui com sigui,
si és veritat que resulta sempre difícil avaluar quin
és el veritable abast de les actuacions locals sobre
l’evolució d’indicadors com l’atur, la mobilitat, el
consum o l’habitatge, sembla raonable que aquesta
avaluació hagi de ser més factible quan es tracti
d’una evolució comparativa entre indicadors d’àm-
bits propers. En definitiva, és aquest tipus d’anàlisi
comparatiu el que cerca el Diagrama d’Informació
Local a Mataró.
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 96 Informe de Conjuntura Econòmica de Mataró. Num. 6

Fórmules utilitzades:

Increment interanual o increment respecte el mateix període de l’any anterior:

I
x x

x
t t n

t n
= *

− −

−
100

On I  és l’increment interanual de la variable en qüestió, xt  és el valor de la variable en el moment
t, i xt n−  és el valor de la variable en el mateix període de l’any anterior. Si per exemple la variable és
mensual, n serà igual a 12, o si és trimestral, n serà igual a 4. Aquests increments interanuals són útils
per observar l’evolució d’una sèrie de dades sense els seus efectes estacionals.

T40

Glossari

Variables utilitzades:

Variable Periodicitat Àmbit Font

Consum d’aigua en m3 Trimestral (95 - ...) Mataró Aigües de Mataró S.A.

(domèstic, comercial i industrial)

Consum elèctric en Kwh. Trimestral (96 - ...) Mataró ENHER  de Mataró.

(domèstic, comercial i industrial) i Maresme en conjunt

Gas Natural Anual (90 - ...) Mataró Gas Natural

Turismes matriculats Mensual (jul 92 - ...) Mataró Gestió Tributària

de l’Ajuntament de Mataró

Residus sòlids urbans (Tm) Mensual (nov 94 - ...) Mataró i altres municipis Planta de Tractament

del Maresme* de R.S.O. del Maresme

Habitatges iniciats Trimestral (94  - ...) Mataró Direc. Gral. d’Arquitectura

(per tipus d’habitatge, superfície) i Maresme en conjunt  i Habitatge de la Generalitat

Nombre d’empreses Trimestral (96-...) Mataró i altres municipis Departament de

(per sectors i grandària de l’empresa) de la província Treball de la Generalitat

Nombre d’assalariats Trimestral (96-...) Mataró i altres municipis Departament de

(per sectors i grandària de l’empresa)  de la província Treball de la Generalitat

Impost d’activitats econòmiques Act. periòdiques (94 - ...) Mataró Gestió Tributària

de l’Ajuntament de Mataró

Expedients d’obres (Obres Menors, Trimestral (94 -...) Mataró Dep.d’Urbanisme

Obres Majors, pressupostos) de l’Ajuntament de Mataró

Llicències d’activitats Trimestral (90 -...) Mataró Medi Ambient

de l’Ajuntament de Mataró

Contractacions (per tipus de Mensual (94 - ...) Mataró i altres municipis Departament de

contracte,sexe, edat, sectors, formació) del Maresme** Treball de la Generalitat

Exp. de regulació d’ocupació Trimestral (93 - ...) Mataró Departament de Treball

(per grans sectors) i Maresme en conjunt de la Generalitat

Atur registrat Mensual (93 - ...) Mataró i altres municipis Departament de Treball

(per sexe, edat, sectors, formació) del Maresme** Treball de la Generalitat

Bitllets de tren venuts An. (91- ...) Men.(96 -...) Mataró RENFE

i altres municipis***

Mobilitat interna (autobús) An. (88-...) Mens. (97-...) Mataró CTSA

Circulació per autopista (A-19) An. (91-...) A-19 ACESA

Autopista Mataró-Granollers Mensual (95-...) Mataró i Granollers Direcció Gral. Carreteres

de laGeneralitat

* Tots a excepció de Dosrius, Montgat, Tiana i Tordera.
**Mataró, Argentona, Cabrera, Caldes d’Estrac, Dosrius, Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de
Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Cabrils, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Vilassar de Dalt.
***St. Adrià, Badalona, Montgat, Montat N., El Masnou, Ocata, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Mataró, Llavaneres, Caldes,
Arenys, Canet, St. Pol, Calella, Pineda, Malgrat, Tordera.
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Mitjanes mòbils

Només s’han utilitzat per amortir les fluctuacions o l’aleatorietat acusada de la matriculació de nous
turismes. En aquest cas concret, es tracta de calcular per a cada moment la mitjana dels últims tres
mesos.

Mm
x x xt t t

3
1 2

3
=

+ +− −

On Mm3  és la mitjana mòbil d’ordre 3 que calcula la mitjana de les xcorresponents als valors de la
variable durant els tres últims períodes. Posteriorment, en el cas dels nous turismes matriculats,
s’han calculat els increments interanuals d’aquestes mitjanes mòbils.

Acumulat dels últims 12 mesos

Es tracta de la suma dels últims 12 mesos.

A x x x x xt t t t t12 1 2 10 11= + + + + +− − − −...

On A12 és aquest acumulat dels darrers 12 mesos, i les successives x, els valors de la variable en
el mes t i els 11 mesos anteriors.
Aquest acumulat s’utilitza també per desestacionalitzar les sèries, ja que es té per a la variable en
qüestió el total del darrer any.

Estimació per al total d’un any

S’ha utilitzat en aquelles variables en les que es pretén comparar l’evolució de les dades d’un any
incomplet amb les dades anuals, completes, d’anys anteriors. T12

12

Per exemple, en el cas que es disposessin de les dades d’una variable fins el tercer trimestre de l’any
t i la volguéssim comparar amb les dades anuals d’anys anteriors, seria:

( )
Et

x x xr trim n trim r trim
=

+ +1 2 3 4

3

. . . . .. *

On Et és l’estimació per a l’any t, i les tresxel valor de la variable dels tres trimestres.

L’inconvenient de comparar aquesta estimació amb les dades anuals anteriors és que la variable
pugui estar afectada per factors estacionals i que per tant s’hagin sobrevalorat o menysvalorat els
períodes projectats que manquen per completar l’any.

Pes relatiu o percentual

Dins d’una variable, mesura la importància d’una categoria respecte el total o respecte la suma dels
valors de totes les categories de la mateixa variable.

On Pi  és el pes relatiu o percentual de la categoria “i ”. xi 
és el valor de la variable en la seva

categoria i  i     xj és el total o la suma de totes les categories, inclosa aquella de la que se’n vol
mesurar el seu pes relatiu.

Glossari

Pi =
xi

xj

*100
∑

∑
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Residus sòlids urbans:
Les dades que apareixen en aquest informe són
relatives a les tones de deixalles (principalment
compost, paper, ferralla, vidre) tractades en la
Planta de Tractament i Compostatge del
Maresme.

Expedients d’obres:
Tràmit iniciat per a l’obtenció d’una Llicència
d’Obres. Les Obres es poden distingir entre obres
majors i obres menors.
Es consideren Obres Majors aquelles de Nova
Planta, les d’Ampliació, les de Reforma, Reforma i
Ampliació o Extracció d’Àrids.
Es consideren Obres Menors les d’Enderroc,
Instal·lació de Rètols, Moviments de Terres,
Parcel·lació, Instal·lació de Grues, Tendals,
Marquesines, etc.

Assalariats:
Són aquells treballadors per compte d’altri. Cal
distingir-los dels ocupats en general, concepte que
inclou també els que treballen per compte propi.

Empreses:
Centres de cotització a la Seguretat Social amb
un o més treballadors assalariats. No s’inclouen,
per tant, els treballadors autònoms sense
treballadors assalariats.

Impost d’Activitats Econòmiques:
L’impost que grava les activitats econòmiques

Aclariments d’alguns termes
utilitzats en l’informe

que es duen a terme en un municipi. Cal tenir
present, però, que es tracta d’activitats
econòmiques i que per tant una empresa podrà
pagar més d’un IAE en concepte de les diferents
activitats que realitzi.

Llicències d’activitats:
S’analitzen el nombre de sol·licituds rebudes per
tal d’obrir establiments destinats a exercir una
determinada activitat.
Les activitats es distingeixen entre classificades i
no classificades. Es consideren activitats
classificades aquelles que es tramiten d’acord amb
el Reglament d’activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses (30 de novembre de 1961). A
més dels tipus d’activitats que s’estipulen com a
no classificades en les ordenances municipals,
aquestes es caracteritzen per no superar uns
determinats límits quant a potència de la seva
maquinària i quant a la superfície dels locals on es
duen a terme.

Aturat registrat:
És aquella persona sense feina en edat de
treballar inscrita a l’OTG.

Contractacions:
Seran objecte d’anàlisi en aquest informe aquells
contractes (acord laboral escrit entre el treballador
nou contractat i una empresa) registrats en les
oficines de l’OTG. Els contractes es registren en
l’oficina a la qual pertany l’empresa contractant.

Glossari


