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Presentació

D’ençà que se’n va presentar la primera edició, ara fa tres anys, l’Informe de Conjuntura
Econòmica de Mataró ha anat recollint, tractant i analitzant la informació econòmica del nostre
entorn seguint un mateix esquema d’agrupació en diferents àmbits d’interès. Més enllà de la
incorporació de monogràfics, noves variables i apartats, l’informe s’ha anat servint de noves eines
que progressivament han tingut incidència tant en els continguts com en el procés d’elaboració,
i que en aquesta present edició prenen especial rellevància. 

Quan parlem de noves eines ens referim, sobretot, a l’ús de les Tecnologies de la Informa-
ció i Comunicació, comunament anomenades TIC, que faciliten la nostra tasca alhora que per-
meten una major incorporació d’informació qualitativa. Això ha estat especialment significatiu en
la present edició, en la que es recullen nombroses referències i informacions provinents de dife-
rents fonts a les que s’ha tingut accés per via telemàtica. Les possibilitats que ofereixen la xarxa
i els seus efectes a una publicació com aquesta són només un exemple més dels canvis que en
pocs anys s’han esdevingut en el treball i en les seves formes. Justament en aquest número 7 de
l’Informe de Conjuntura s’inclou un monogràfic dedicat a les noves tecnologies i la seva situació
i grau d’implantació, amb especial referència al nostre àmbit territorial. El monogràfic ha estat rea-
litzat conjuntament amb l’Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Per altra banda, hi ha altres canvis que van més enllà dels apartats, els monogràfics o les
eines utilitzades. Aquests tres anys d’existència de l’Informe de Conjuntura han coincidit amb un
període de creixement del conjunt de l’economia estatal i catalana, període de creixement del que
Mataró no ha quedat al marge. En aquest Informe de Conjuntura número 7 s’inclou per primera
vegada una estimació provisional del creixement de l’activitat de Mataró i el Maresme (estimació
de Valor Afegit Brut no agrari) realitzada pel Departament d’Econometria de la Universitat de Bar-
celona per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Però més enllà del creixement econòmic i dels
seus indicadors, pren cada cop més rellevància el concepte de sostenibilitat al que ja es va dedi-
car un monogràfic en el número anterior. És per això que, a partir de la present edició, l’Informe
de Conjuntura intentarà aportar una visió més completa en l’anàlisi de la informació econòmica,
atenent a criteris no tan sols de creixement, sinó de desenvolupament sostenible dels sistemes
urbans. En aquest número 7 de l’Informe de Conjuntura s’inclou informació mediambiental, com
la qualitat de l’aire i de les platges de Mataró, així com informació relativa al reciclatge, que com-
plementa l’anàlisi del consum de la ciutat. 

Es tracta en definitiva de canvis, esperem que millores, que responen a una voluntat d’a-
propar progressivament l’Informe de Conjuntura Econòmica de Mataró a l’interès dels nostres
usuaris.
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Agraïments

Des de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica volem donar gràcies a totes les perso-
nes, empreses i institucions que sense el seu ajut no hagués estat possible la realització del núme-
ro 7 de l’Informe de Conjuntura.

Agraïm especialment a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró la seva participació i
assessorament en l’elaboració del monogràfic “El sector de les tecnologies de la informació i
comunicació. Especial referència a Mataró”.

Agraïm a la Diputació de Barcelona el suport financer a través del Fons Social Europeu
Objectiu 3, i al mateix temps el suport tècnic ofert en tot moment per la Xarxa d’Observatoris de
la Província 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, SA
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 Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
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 de la Generalitat de Catalunya
Gas Natural SDG, S.A.
Grup ENHER. Zona del Maresme
Institut d’Estadística de Catalunya 
RENFE
Servei d’Informació de Base de l’Ajuntament de Mataró
Servei de Tresoreria i Gestió Tributària de l’Ajuntament de Mataró
Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró
Servei d’Obres de l’Ajuntament de Mataró
Servei de Llicències de l’Ajuntament de Mataró
Regidoria de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Mataró
Xarxa d’Observatoris de la Província de Barcelona - Diputació de Barcelona
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Síntesi

Síntesi de la conjuntura internacional

Perspectives econòmiques de l'OCDE per al 2000

Les previsions per a l’any
2000 són en general optimis-
tes, sobretot als Estats Units
i Europa. Per la seva banda,
el Japó sembla recuperar-se
lentament de la crisi.

Font: Caixa Catalunya

Evolució del preu del barril de petroli. 1998 - 1999

L’escalada de preus del barril
de petroli en el darrer any es
converteix en el principal perill
per a l’economia mundial, ja
que farà que les taxes d’infla-
ció pugin més del compte.

Font: El País

Tipus canvi euro/dòlar. 1998 - 1999

L’àmplia distància econòmi-
ca entre els Estats Units i
Europa queda reflectida molt
clarament en l’evolució del
tipus de canvi entre l’euro i el
dòlar, amb una tendència a la
depreciació de la moneda
europea.

Nota: Fins desembre de 1998 es tracta d’ecus

Font: Butlletí Estadístic del Banco de España
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Síntesi de la conjuntura internacional

Increment interanual del PIB i del consum privat.

Espanya. 1998 - 3r trimestre 1999

Lleugera desacceleració en
el creixement del PIB d’Es-
panya, on l’important crei-
xement del consum privat
fa que la davallada del PIB
no sigui inferior al 3,5%.

Font: Caixa Catalunya

Producte interior brut (PIB pm). Catalunya i Espanya.

1998 - 3r trimestre 1999

El creixement del PIB
català continua per sobre
de l’espanyol, encara que
en els últims trimestres
ambdues taxes de creixe-
ment tendeixen a apro-
par-se.

Font: web de l’Institut d’Estadística de Catalunya
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Síntesi de la conjuntura de Mataró

Quadre resum de la conjuntura a Mataró. Fins al 3r trimestre 1999

Signe[+] Variació Interanual Període

Consum Aigua (domèstic)1 + 1,3% 3r trim. 99
Electricitat (domèstic)1 + 8,7% 1r trim. 99
Matriculació Turismes2 + 23,3% 3r trim. 99
Residus S. Urbans3 + 6,3% 3r trim. 99

Habitatge Habit. Unifam. Inic. - -38,4% 3r trim. 99
Habit. Plurifam. Inic. + 132,3% 3r trim. 99

Activitat IAE + 12,6% 3r trim. 99
Núm. Empreses + 1,4% 3r trim. 99
Obres menors - -7,6% 3r trim. 99
Obres majors + 28,6% 3r trim. 99
Llic. activ. sol·licitades - -26,6% 3r trim. 99
VAB na4 + 5,9% 1998

Ocupació Assalariats + 8,4% 3r trim. 99
Contractes - -5,6% 3r trim. 99
Treb. afectats ERO2 + -77,1% 3r trim. 99
Atur registrat + -19,4% 3r trim. 99

Transport Autobús urbà + 9,8% 3r trim. 99
RENFE viatgers Mataró + 7,9% 3r trim. 99

Reciclatge i Vidre reciclat2 - -3,2% 3r trim. 99
vectors Paper reciclat2 + 55,4% 3r trim. 99
ambientals Entrades deixalleria + 151,2% 3r trim. 99

Qualitat de l'aire (ICQA5) + 3,2,% 3r trim. 99
Qualitat platges5 - -5,3% 1999

[+] 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
3 Residus tractats a la Planta de Residus Sòlids Urbans del Maresme
4 Valor Afegit Brut no agrari
5 Variació interanual sobre la mitjana del període

Els indicadors posen de manifest la continuïtat de Mataró pel que fa al creixement econòmic. Així, la
major part de dades relacionades amb el consum, l’activitat, l’ocupació, l’habitatge i el transport pre-
senten un creixement positiu, en consonància amb l’evolució de l’economia catalana i espanyola.

Mataró i el seus principals sectors d'activitat
Total MataróTotal Mataró Diferència Increment

setembre-98setembre-99

Nombre assal. 22.723 24.626 1.903 8,37%
Nombre empres. 3.684 3.737 53 1,44%
N. assal. / N. emp. 6,17 6,59 0,422 6,84%

Pes dels sectors respecte el total de Mataró
Indústria tèxtil Nombre assal. 22,32% 23,96% 1,64 pp 7,35%
i de la confecció Nombre empres. 19,57% 20,60% 1,03 pp 5,26%
Productes Nombre assal. 2,40% 2,25% -0,15 pp -6,25%
metàl·lics Nombre empres. 2,42% 2,14% -0,28 pp -11,57%
Construcció* Nombre assal. 7,60% 8,21% 0,61 pp 8,03%

Nombre empres. 9,42% 11,16% 1,74 pp 18,47%
Comerç a l'engrós Nombre assal. 6,33% 7,14% 0,81 pp 12,80%

Nombre empres. 7,68% 8,13% 0,45 pp 5,86%
Comerç al detall Nombre assal. 9,48% 9,23% -0,25 pp -2,64%

Nombre empres. 17,37% 16,56% -0,81 pp -4,66%
Educació Nombre assal. 6,37% 5,65% -0,72 pp -11,30%
i investigació Nombre empres. 2,55% 2,01% -0,54 pp -21,18%
Química Nombre assal. 3,01% 2,94% -0,07 pp -2,33%

Nombre empres. 0,38% 0,27% -0,11 pp -28,95%

* No inclou els instal·ladors
Nota: pp vol dir punts percentuals

Com en l’anterior informe, la construcció i el comerç a l’engròs han estat els dos sectors que han
guanyat més pes en el conjunt del teixit productiu de la ciutat. També la indústria tèxtil i de la con-
fecció estan experimentant un creixement important en els darrers períodes i concentren, a finals
del tercer trimestre de 1999, prop d’una quarta part de tots els assalariats de Mataró.
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Cojuntura econòmica

Internacional, Espanya, Catalunya, Maresme

Subsitema urbà de Mataró

Altres indicadors



Internacional

Els primers mesos de 1999 van començar de
manera dubitativa en l’aspecte econòmic-
financer. Així, la progressiva depreciació de
l’euro, que sembla dirigir-lo cap a la paritat
amb el dòlar, no fa sinó posar de manifest
l’àmplia distància que hi ha encara entre Euro-
pa i els Estats Units; l’altre focus amb proble-
mes econòmics se situa a Rússia i a l’Àsia, on
tot i les millores dels països emergents, hi ha
una preocupació creixent per la possibilitat
que Xina es vegi obligada a devaluar el yuan.
Una situació similar també s’ha viscut a l’Amè-
rica Llatina, on la crisi del real brasiler va fer
caure les borses de Xile, Argentina i Mèxic.

Arribats al tercer trimestre de 1999, sembla
que l’economia mundial ha superat definitiva-
ment l’efecte de les turbulències econòmi-
ques amb què va començar l’any. Així, tot i
que l’escenari previst és força propici, encara
resten diverses fonts de risc que el podrien
malmetre. A més de la fràgil situació de Rús-
sia i de l’Amèrica Llatina, el principal focus
d’incertesa està en la perspectiva de la infla-
ció. No perquè els països desenvolupats
hagin d’abandonar la tònica d’estabilitat de
preus, sinó perquè la pujada del preu del
petroli s’està fent notar. A mitjans de setem-
bre, l’Organització de Països Exportadors de
Petroli va acordar mantenir la retallada de la
producció de cru, decidida la primavera de
1999, fins al final del mes de març del 2000.
Per aquesta raó el preu del barril de petroli
(brent) pràcticament s’ha triplicat en els últims

mesos i ha passat de menys de 10 dòlars a
finals de 1998 a més de 23 a finals de 1999.

Un segon front de risc procedeix de la notable
sobrevaloració dels mercats de valors, en
especial a l’economia nord-americana, on
s’estan assolint màxims en alguns índexs de
manera pràcticament contínua.

A nivell mundial, el motor econòmic segueixen
essent els Estats Units, on s’espera un crei-
xement del 3,7% el 1999, dues dècimes per-
centuals menys que en els dos anys anteriors.
En el mes de gener del 2000, si l’economia
dels Estats Units continua creixent, s’arribarà
als 100 mesos de creixement continuat, fita
que suposa el període de temps més impor-
tant de creixement econòmic en la història del
país: alguns agosarats ja comencen a parlar
de la fi dels cicles econòmics. Un altre risc
prové de la notable sobrevaloració del mercat
borsari. Tot i que la Reserva Federal ha apujat
els tipus de referència en tres ocasions el
1999, la borsa continua recollint guanys, i això
preocupa el president de la Reserva Federal,
ja que els consumidors nord-americans han
incrementat de manera considerable el nivell
de despeses i han situat la taxa d’estalvi en
nivells negatius. Aquesta situació fa perillar el
manteniment d’una forta activitat de la
demanda nacional, el dinamisme de la qual
rau en gran part en un consum molt depen-
dent de l’excel·lent comportament dels valors
borsaris. En general hi ha consens en el sentit
que l’economia nord-americana s’anirà
desaccelerant lentament al llarg de l’any 2000.

Conjuntura econòmica
(Internacional, Espanya, Catalunya,
Maresme i Mataró)1
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1 Basat en: Nota de conjuntura econòmica, diversos períodes (1999). Diversos articles La Vanguardia, El País, Avui, Expansión i Cinco Días (1999).

Perspectiva Econòmica de Catalunya, diversos períodes (1999). Caixa de Catalunya, Informe sobre la conjuntura econòmica, diversos períodes

(1999). “La Caixa”, Informe mensual, diversos períodes (1999). Sèries Estadístiques de l’IDESCAT i l’INE (1999). Boletín Económico y Estadístico

del Banco de España, Diversos períodes (1999). Departament d’Econometria de la Universitat de Barcelona. Diputació de Barcelona.
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Aquest alentiment es veu afavorit per una cer-
ta tendència restrictiva de la política monetà-
ria, per bé que no hi ha símptomes de rescal-
fament, ja que els costos laborals es
mantenen moderats, i la inflació, continguda.
Però sí que es perceben alguns desequilibris
preocupants, com el creixent dèficit de la
balança de pagaments corrents, pràcticament
en màxims històrics, i l’alt grau d’endeuta-
ment que presenta el sector privat. L’esmen-
tada desacceleració moderada de l’activitat
permetria corregir en part aquests desequili-
bris en una mena d’aterratge suau.

Al Japó els indicadors econòmics continuen
mostrant indicis de recuperació, però es man-
tenen les incerteses sobre la seva fermesa.
Així, al costat de la caiguda del PIB japonès (un
1% en el tercer trimestre) o de l’elevat volum

d’atur (el nombre d’aturats superava els 3,1
milions de persones) hi ha la millora en la pro-
ducció industrial (augment d’un 2,8% el tercer
trimestre) i de la confiança dels empresaris. El
principal problema amb què es troba l’econo-
mia japonesa és la falta de confiança del con-
sumidor, que es materialitza, per exemple, en
una espectacular caiguda de les vendes de
turismes (14% al juliol), que s’explica pel dete-
riorament del Mercat de Treball en termes d’o-
cupació i de salaris. És per això que el govern
nipó s’ha vist obligat a presentar un nou pla de
reactivació per estimular el consum i la inver-
sió, que s’aplicarà en el proper exercici fiscal.

Pel que fa als països integrats en la Unió
Monetària Europea, els indicadors d’activitat
confirmarien l’obtenció d’un mínim cíclic el pri-
mer semestre del 1999, quan el PIB va créixer
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Taxes reals de variació interanual i pesos relatius en percentatge

1999 2000 2001

I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre

PIB
EUA 3,8 3,8 2,9 2,6 2,3 2,0
Japó 3,3 1,2 1,5 1,4 0,9 1,6
Àrea de l'euro 1,7 3,2 2,6 2,8 2,8 2,9
Unió Europea 1,6 3,1 2,6 2,8 2,7 2,8
OCDE 3,2 3,2 2,8 2,7 2,5 2,5
Demanda interna
EUA 5,0 4,7 3,2 2,6 2,3 1,9
Japó 4,3 0,3 1,4 1,4 0,8 1,5
Àrea de l'euro 2,5 2,7 2,5 2,8 2,7 2,7
Unió Europea 2,7 2,8 2,6 2,8 2,7 2,6
OCDE 4,4 3,4 2,9 2,7 2,6 2,6
Inflació1

EUA 1,6 1,1 2,2 2,1 2,4 2,4
Japó 0,3 -1,3 -0,1 -0,4 -0,1 -0,5
Àrea de l'euro 1,4 1,1 1,7 1,6 1,6 1,6
Unió Europea 1,5 1,4 1,8 1,8 1,9 1,8
OCDE (excl. països + inflac.2) 1,4 0,9 1,8 1,7 1,8 1,7
OCDE 2,9 2,5 3,0 2,5 2,4 2,2
Taxa d'atur3

EUA 4,3 4,2 4,1 4,3 4,5 4,8
Japó 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Àrea de l'euro 10,4 10,1 9,8 9,5 9,2 8,9
Unió Europea 9,5 9,2 9 8,7 8,5 8,3
OCDE 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3
Balança per compte corrent4

EUA -3,3 -4,0 -4,3 -4,2 -4,2 -4,1
Japó 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0
Àrea de l'euro 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9
Unió Europea 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5
OCDE -0,6 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -0,9
Tipus d'interès a curt termini5

EUA 4,4 4,8 5,4 6,1 6,1 6,1
Japó 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0
Àrea de l'euro 2,8 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5
Comerç mundial 4,4 8,1 6,8 6,5 6,3 6,1

(1) Deflactor del PIB. (2) Grècia, Hongria, Mèxic, Polònia i Turquia. (3) Percentatge sobre la població activa.
(4) Percentatge sobre el PIB. (5) Tipus d'interès dels interbancaris a 3 mesos.
Font: Caixa Catalunya

T1 Evolució prevista de les principals macromagnituds de l'àrea de l'OCDE. 1999-2001
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al voltant d’un 1,5%. Els registres del tercer tri-
mestre de l’àrea euro són prou importants,
amb un augment del PIB del 2,3% com a con-
seqüència del creixement del consum de les
llars i de la inversió, i d’un increment de les
exportacions, degut en bona mesura a la
depreciació de l’euro, que suposa una millora
en la competitivitat exterior. Pel que fa a les
xifres d’atur del setembre, semblen menys
favorables: per tercer mes consecutiu s’estan-
quen en el 10% de la població activa, tot i que
la tendència apunta cap a una davallada.
Sembla que la conjuntura econòmica de la UE
denota una base sòlida per a un creixement
estable i sostingut per a l’any 2000, i les previ-
sions de la Comissió Europea semblen indicar
una xifra situada al voltant del 3%. La major
part dels economistes coincideixen en assen-
yalar que l’any 2000 pot comportar un creixe-
ment robust per a l’economia dels onze països
que formen part de l’eurozona. Aquesta reac-
tivació de l’economia europea, que podria
estar creixent a un important ritme interanual,
significa també que en aquestes circumstàn-
cies és més probable que es produeixi un
enduriment de la política monetària del Banc
Central Europeu, fet que es pot traduir en un
increment dels tipus d’interès. El creixement
de la massa monetària, juntament amb el crei-
xents riscos inflacionistes, atorguen a l’autori-
tat arguments per a la pujada dels tipus.

Les perspectives de creixement a Alemanya
són més positives, i el ministeri d’economia
ha revisat a l’alça el creixement previst per al
1999 i l’ha situat lleugerament per sota del 2%
(les previsions anteriors estimaven un creixe-
ment entre l’1,5% i l’1,7%). Malgrat aquest
creixement, la producció industrial no està
mostrant un bon comportament, i a més el
consum es mostra poc dinàmic, fet provocat
segurament per l’encara elevada taxa d’atur,
que se situa en el 10,5%.

A França, l’economia continua aprofitant la
favorable combinació d’una demanda externa
en clara recuperació, com en la majoria dels
països europeus, i una demanda interna més
sòlida que en el cas dels seus socis comunita-
ris. En el tercer trimestre el PIB va augmentar
un 3%, xifra que va consolidar el perfil creixent
de l’activitat econòmica. La producció indus-
trial està responent adequadament a aquesta
bona conjuntura de la demanda: en el període
que va del juliol al setembre d’enguany ha
crescut el 2,6%, enfront del 0,3% del primer

semestre. A més, tant la taxa d’atur com l’IPC
evolucionen favorablement, completant-se així
un quadre macroeconòmic molt favorable.

A Itàlia les últimes dades de l’economia
comencen a transmetre una imatge de menor
deteriorament econòmic. Els indicadors de
consum van repuntar al setembre. Així, per
exemple, les vendes al detall en el mes de
setembre es van situar en el 2,8%, enfront de
l’1,7% del trimestre anterior. En aquest sentit
l’índex de confiança dels consumidors ha
crescut 1,3 punts en el mes d’octubre. La
dada més negativa és la inflació, que situa la
seva taxa interanual en l’1,8%, molt lluny de
l’objectiu de l’1,5% previst pel govern. La taxa
d’atur, malgrat que evoluciona favorablement,
continua sent molt elevada, del 12,1% en el
segon trimestre de 1999.

Sembla que la reactivació de l’economia al
Regne Unit s’està consolidant progressiva-
ment, i com a confirmació d’aquesta tendèn-
cia, el govern britànic ha modificat a l’alça la
seva previsió de creixement per al proper
exercici fiscal. La tònica de creixement de la
demanda interna, com ho reflecteixen certs
indicadors de consum privat, impulsa aques-
ta recuperació. L’activitat industrial també
ofereix una millora significativa en relació amb
els mesos anteriors (0,9%). L’IPC del mes de
setembre va créixer un 1,1%, que és una
dada que cal seguir amb atenció. La taxa d’a-
tur ha quedat fixada en el 4,2%, el mínim d’a-
quests últims 19 anys.

En definitiva, segons un llibre publicat el mes
de novembre de 1999 pels assessors del
secretari general de l’OCDE, en el “context
actual” es donen les condicions necessàries
per desencadenar taxes de creixement de la
productivitat i del canvi socioeconòmic, carac-
terístiques de les fases llargues d’expansió
econòmica. Segons els economistes més
influents de l’OCDE, l’economia mundial pot
estar a punt d’entrar en una ona llarga d’ex-
pansió composta per “diverses dècades” en
les quals el creixement mitjà superi el 3%.
Aquestes ones d’expansió constitueixen
“esdeveniments excepcionals en la història
del desenvolupament econòmic”. Es van pro-
duir a finals del segle passat entre els anys
1820 i 1870, moment en què es va duplicar la
taxa de creixement, i en l’anomenada edat
d’or entre 1950 i 1973, quan el creixement
mitjà va assolir un rècord situat en el 2,9%.
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Espanya

L’economia espanyola recupera la tendència
de creixement més intensa el segon semestre
del 1999 i, amb un increment del PIB del 3,7%
en el tercer trimestre, sembla que podria
haver deixat enrere la desacceleració enceta-
da ara fa un any per causa, fonamentalment,
de l’impacte de la crisi financera internacional
sobre el sector exterior. La gradual millora de
la situació econòmica internacional i la lleuge-
ra recuperació de l’activitat econòmica a l’à-
rea de l’euro són elements que permeten una
contribució menys negativa del sector exterior
i, en un context d’elevat dinamisme de la
demanda interna, afavoreixen la moderada
acceleració de l’economia espanyola. Així,
segons les previsions de Caixa Catalunya,
continuarà el procés expansiu fins a final
d’any, que situarà el creixement del PIB del
quart trimestre en el 3,8% (pel que fa a la mit-
jana de l’any, 3,7%). Així, el 1999 és el tercer
any consecutiu de forta expansió econòmica,
amb creixements propers al 4%. L’Institut
Nacional d’Estadística considera que l’econo-
mia espanyola és al principi d’una nova fase
expansiva de creixement.

La demanda interna, amb un creixement del
5,1% en el tercer trimestre, es confirma com el
motor de l’economia, tot i que ha perdut una
mica d’impuls respecte el primer semestre de
l’any degut a la moderació de l’intens ritme de
creixement  de la inversió. Aquesta magnitud
podria haver assolit el màxim de l’actual fase
expansiva el segon trimestre del 1999 (11,5%),
coincidint amb l’augment més elevat de la
dècada dels noranta de la inversió en cons-
trucció (11,8%) i amb un creixement encara
molt intens en béns d’equipament (11,1%).

Dins de la demanda interna, el consum de les
llars també ha registrat ritmes elevats d’aug-
ment, encara que una mica més dèbils que en
etapes anteriors. El sostingut creixement de la
renda disponible i de l’ocupació està facilitant
increments també constants i intensos en la
despesa de consum de les llars.

És en el sector exterior on s’estan produint
els canvis més sorprenents, ja que l’exporta-
ció manté un ritme continuat de recuperació
després d’haver tocat fons durant la tardor de
l’any anterior. L’exportació total de béns i ser-
veis ha augmentat en el tercer trimestre un
7,5%, quan el trimestre precedent fou del
6,7%. Encara que el ritme de creixement de
les importacions totals de béns i serveis és
alt, ha afluixat una mica en el tercer trimestre,
ja que s’ha situat en un 11,4%, comparat amb
el 12,1% del trimestre precedent.

El sector de la construcció s’ha consolidat en
el primer semestre de 1999 com el més dinà-
mic, amb un augment del PIB sectorial del
10,8%. L’evolució recent dels indicadors
coincidents de l’activitat sembla suggerir l’ob-
tenció d’un màxim cíclic durant aquest perío-
de, atès que alguns d’ells han començat a
evolucionar a la baixa, i s’espera una alenti-
ment del sector durant la segona meitat
de l’any.

Les dades relatives al comerç reflecteixen el
creixement sostingut de la despesa de les
famílies. Així, el dinamisme de les compres
domèstiques durant els vuit primers mesos
ha situat la taxa mitjana en un 4,8% pel que
fa a les compres al detall, i a un 12,1%
pel que fa a les compres en grans àrees 
comercials.
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El sector terciari en general s’ha disparat
amb augments del 4,4% registrats en els ser-
veis orientats al mercat. Els augments d’acti-
vitat en aquest sector posen de relleu la forta-
lesa de les noves activitats econòmiques
relacionades amb els serveis de telecomuni-
cacions, informàtica i similars.

Els registres d’afiliació a la Seguretat Social
augmenten en un 5,1% el setembre del 1999,
minorant lleugerament l’intens avenç dels
mesos anteriors. Durant el tercer trimestre de
1999 aquest indicador del Mercat de Treball
ha trencat la seva tendència alcista i ha esta-
bilitzat el seu ritme d’augment, estabilització
que està en sintonia amb la maduresa de l’ac-
tual fase del cicle econòmic. Pel que fa a la
creació d’ocupació en el tercer trimestre, es
van crear 178.800 nous llocs de treball. En
termes interanuals, l’augment de l’ocupació
ha estat de 626.700 persones, registre que
suposa un increment del 4,7%.

Les dades d’atur registrat, després d’acon-
seguir descensos en el primer i segon tri-
mestre, ha augmentat en el tercer trimestre
de l’any i s’ha situat en gairebé 1,6 milions
d’aturats.

Per acabar, segons un estudi sobre “La con-
vergencia real de la Economía Espanyola”, del
catedràtic d’Economia Aplicada Juan R. Cua-
drado, Espanya necessita créixer més que la
resta de la UE per tal d’assolir la convergència

amb Europa. Les taxes de creixement econò-
mic dels darrers anys i l’impuls que està expe-
rimentant la creació d’ocupació han tornat a
obrir el debat sobre la convergència real dins
del procés d’integració europea. Encara que
la major part de les regions espanyoles ha
reduït distàncies amb la mitjana europea en
referència al PIB per habitant, la convergència
en termes de producció per habitant està
pràcticament detinguda des de fa anys. Exis-
teix un procés de concentració de riquesa i de
l’ocupació en zones molt concretes del país.
Cal destacar que Catalunya és la comunitat
autònoma que més ha avançat en els anys
que ha servit de base (1986 i 1996), amb un
guany de 18,6 punts en l’índex de referència.
Tot seguit se situen Madrid (14,7), Navarra
(13,3) i Aragó (13 punts). 

A més, existeix una vinculació entre la con-
vergència de les regions espanyoles i la con-
vergència d’Espanya amb la UE en el seu con-
junt, deguda principalment a que la comunitat
europea és la primera destinació de les impor-
tacions i exportacions espanyoles. 

Aquesta major interrelació ha ajustat més els
cicles econòmics dels diversos països mem-
bres, raó per la qual, per assolir la convergèn-
cia real, tant les regions espanyoles com el
conjunt de l’economia espanyola hauran de
créixer per sobre de la mitjana de la UE, i
aquesta tendència hauria de produir-se de
manera sostinguda en el temps.
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Catalunya

El producte interior brut (PIB) de Catalunya
va créixer el tercer trimestre de 1999 un 3,8%.
Aquesta estimació reflecteix la vigència de la
fase alcista de l’economia catalana, en sinto-
nia amb la tendència de l’economia europea.
El més significatiu d’aquest creixement és el
diferencial que s’evidencia, sobretot respecte
els principals països europeus.

En aquest trimestre es mostra una tendència a
la consolidació del creixement, sobretot per la
naturalesa dels canvis que presenten les prin-
cipals branques d’activitat. Les branques que
presentaven el trimestre anterior una tendència
de creixement més feble, l’agricultura i la
indústria, han millorat la seva activitat i mostren
una previsió superior per al conjunt de l’any.
Com a contrapunt, la construcció, que mante-
nia unes taxes extraordinàriament elevades,
mostra els primers símptomes de moderació.
El resultat conjunt mostra un creixement secto-
rialment més equilibrat en l’economia catalana.

Pel que fa a la demanda, els trets caracterís-
tics de l’economia catalana són el creixement
sostingut del consum privat, el liderat de la
inversió i la recuperació del sector exterior. En
aquest sentit, les previsions de Caixa Cata-
lunya respecte al consum privat (4,3% el 1999
i el 2000) són taxes de creixement sostingu-
des i elevades gràcies, fonamentalment, a l’e-
volució positiva del Mercat de Treball.

L’índex de producció industrial de Catalunya,
l’IPI, ha posat en relleu aquesta millora de
l’activitat industrial amb un creixement intera-
nual en el mes de setembre del 5%.

Un dels principals impulsors de l’activitat
econòmica catalana durant el primer semes-
tre de 1999 ha estat la construcció, amb un
augment del VAB sectorial del voltant de
l’11%. Tot i així, les fortes tensions de costos
al sector, en especial el creixement dels
preus del sòl (56%), i un cert esgotament del
dinamisme de l’edificació residencial, com-
portaran un progressiu alentiment de l’activi-
tat del sector, que segons previsions de Cai-
xa Catalunya podria portar el PIB de la
construcció a créixer per sota del 9,5% a la
fi de l’exercici.

El sector serveis manté una gran estabilitat
en el seu ritme de creixement, que el pot fer
repetir els registres de l’any 1998, quan va
assolir un augment del 3,5%. L’activitat pro-
ductiva al sector terciari manté una evolució
amb taxes d’augment per sobre del 3% des
de l’any 1997, que es confirmarà l’any 1999.
Si bé el dinamisme del terciari no ha assolit
els ritmes expansius de la construcció i la
indústria, la constància en el creixement 
d’aquest sector i la importància quantitativa
que té sobre l’economia de Catalunya han
estat alguns elements que han permès donar
consistència i estabilitat a l’actual fase de
creixement.
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G2 Evolució del PIB (pm) per sectors. Catalunya. 1998-1999.
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A l’altura del setembre de 1999, en sintonia
amb l’evolució de l’activitat econòmica, ha
continuat el dinamisme en la creació d’ocupa-
ció, amb un creixement de l’afiliació a la
Seguretat Social d’un 5,9%, encara que ha
alentit els seu ritme d’augment respecte als
darrers mesos. Tot i així, la mitjana de creació
d’ocupació durant els primers nou mesos de
l’any s’ha situat en el 6,1%, taxa idèntica a la
del 1998.

Després de presentar una reducció de 41.300
persones el 1998, l’atur registrat manté una
tendència positiva els primers nou mesos de

l’any, amb una reducció propera a 29.500 per-
sones, de manera que el volum total de deso-
cupats és de 170.300 persones, i la taxa d’a-
tur, del 6,4%.

Segons un informe de Caixa Catalunya, la pre-
visió de creixement del PIB l’any 1999 serà del
4%, i per tercer any consecutiu ha estat la pro-
víncia de Barcelona la que es manté al capda-
vant amb un creixement del 4,2%. La previsió
de la taxa de creixement per al Maresme,
segons aquest informe, serà la mateixa que a
Catalunya, el 4%, valor inferior a l’aconseguit
l’any 1998, quan va ser d’un 4,4%.
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G3 Taxa interanual de l'IPC i del PIB (pm). Catalunya.  1998-1999.

Font: web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i INE.
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G4 Creixement de l'activitat. El Maresme i província. 1992-1998
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Estimació de l’activitat
Maresme i Mataró

L’estimació d’activitat d’àmbits locals compta
recentment amb un indicador elaborat pel
Departament d’Econometria Aplicada de la
Universitat de Barcelona per encàrrec de la
Diputació de Barcelona. L’estudi consisteix en
la realització d’estimacions provisionals del
creixement del Valor Afegit Brut no agrari (VAB
na) a nivell local, dividint la província de Bar-
celona en 21 sistemes urbans d’activitat
econòmica d’entre 30.000 i 200.000 habi-
tants, a més de la ciutat de Barcelona. La
configuració dels diferents sistemes s’esta-
bleix segons criteris de mobilitat laboral. L’es-
timació de l’evolució de l’activitat s’efectua
bàsicament a partir de les dades d’afiliats a la
Seguretat Social, corregida segons la produc-
tivitat dels diferents sectors.

Maresme

L’estimació del creixement del VAB no agrari
per a la comarca del Maresme es desagrega
en dos sistemes: Maresme Nord* i Maresme
Sud**.

L’evolució del creixement de la comarca a
partir de 1992 pot diferenciar-se de forma cla-
ra en dues etapes ben definides: un període
de recessió econòmica (1992-1993) i un altre
d’expansiu que comprèn des de l’any 1994 en

endavant (última estimació de 1998). Aquests
períodes diferenciats són vàlids tant si parlem
de la zona nord com de la zona sud del
Maresme, i són igualment generalitzables al
conjunt de la província de Barcelona.

L’evolució experimentada per les zones del
Maresme presenta, de forma més evident en
el cas del Maresme Nord, un caràcter cíclic
més acusat que en el conjunt de la província,
amb recessions més accentuades durant el
període de crisi (1992-1993) i creixement
més notable en l’etapa d’expansió (1994 en
endavant). 

El creixement de l’any 1998 ha estat més ele-
vat a la comarca del Maresme que al conjunt
de la província. En tot cas, aquest creixement
ha estat força més notable en el cas de la
zona sud, on el creixement ha arribat al 6%. 

Pel que fa al creixement per sectors, durant
l’any 1998 va ser el sector de la construcció el
que va assolir increments més notables. A la
zona nord del Maresme el creixement de l’ac-
tivitat va arribar gairebé al 18%. Per la seva
banda el Maresme Sud, a més d’aconseguir
un creixement proper al 15% en el sector de
la construcció, presenta un creixement del
sector serveis més destacable que a la resta
de la comarca i de la província. La indústria,
en el conjunt del Maresme, va experimentar
durant 1998 creixements més reduïts.
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* Calella, Pineda de Mar, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera.

** Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Argento, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac,

Dosrius, Mataró, Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres, San Vicenç de Montalt, Vilassar de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, i Vilassar de Dalt.

Font: Departament d’Econometria de la Universitat de Barcelona per encàrrec de la Diputació de Barcelona

G5 Creixement per sectors. El Maresme i província. 1998
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Subsistema urbà de Mataró*

El càlcul del VAB no agrari (VAB na) del sub-
sistema de Mataró* s’estima per l’agregat de
10 municipis definits segons un criteri de
mobilitat laboral.

Mataró representa aproximadament, respecte
del conjunt d’aquest subsistema, un 70%, ja
sigui sobre el total de població com d’assala-
riats (en el que es basa bona part de l’estima-
ció). De manera que l’estimació per a aquest
subsistema podria assimilar-se en gran mesu-
ra al Valor Afegit Brut no agrari de Mataró, per
bé que a mesura que la dimensió dels subsis-
temes es redueix, l’estimació perd validesa.  

Igual que la comarca del Maresme, Mataró pre-
senta dues etapes de creixement ben diferen-
ciades. Un període de recessió (92-93) amb
una mitjana de creixement negatiu (-1,48%) i
un període expansiu a partir de 1994 amb una
taxa mitjana de creixement del 3,91% (94-98).

El subsistema de Mataró, tal com el del conjunt
del Maresme, presenta per tant una recessió
més important que el conjunt de la província

durant l’etapa de crisi, alhora que un creixe-
ment més important durant els anys d’auge
econòmic. Així, l’any 1998 va arribar-se a un
creixement pròxim al 6%, dos punts percen-
tuals per sobre del conjunt de la província.

Pel que fa a l’anàlisi del creixement de l’activi-
tat per sectors, destaca clarament per damunt
dels altres el sector de la construcció, que des
de l’any 1995 creix al Subsistema Urbà de
Mataró* a uns ritmes superiors a la resta de
sectors i al conjunt de la província. Així, l’esti-
mació del creixement del Valor Afegit Brut
(VAB) per a la construcció s’aproxima a Mataró
a l’any 1998 al 15%. També l’estimació del
creixement pel sector serveis se situa per
damunt del conjunt de la província de Barcelo-
na des de 1993, si bé amb menors diferencials
que en el cas de la construcció. Per últim, la
indústria ha estat el sector que durant l’any
1998 ha assolit a Mataró un taxa de creixement
de la seva activitat inferior a l’enregistrada al
conjunt de la província, fet que al llarg dels
darrers anys s’ha vingut repetint a excepció de
1995. Pot inferir-se, per tant, una terciarització
més intensa de l’àmbit de Mataró en compara-
ció al conjunt de la província de Barcelona.
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* El Subsistema Urbà de Mataró inclou els municipis d’Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, Mataró, Òrrius, Sant Andreu

de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar.

Font: Departament d’Econometria de la Universitat de Barcelona per encàrrec de la Diputació de Barcelona

Font: Departament d’Econometria de la Universitat de Barcelona per encàrrec de la Diputació de Barcelona

G6 Creixement de l'activitat. Mataró i província 1992-1998

G7 Creixement per sectors. Subsistema Mataró* i Província. 1998
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Les mesures aplicades pel govern per tal
d’intentar controlar la inflació no estan tenint
tot l’efecte que se n’esperava. Això, junta-
ment amb l’augment del preu del barril de
petroli i l’important increment del preu de
l’habitatge, està fent que l’IPC estigui molt
per sobre de les previsions fetes pel govern a
principi d’any.

El tipus d’interès legal és manté estable en el
4,25%, però el MIBOR2 a un any està comen-

çant a repuntar, i és possible que el Banc
Central Europeu opti per augmentar també el
tipus d’interès legal com a mesura per contro-
lar la inflació.

La caiguda del tipus de canvi significa una
depreciació de la pesseta davant la resta de
monedes agrupades de la Unió Europea, fet
que pot ajudar a explicar la bona evolució
seguida per les exportacions espanyoles en el
segon semestre de 1999.

Altres indicadors
macroeconòmics bàsics (1998-1999)
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Preus IPC* Tipus de canvi** Tipus d'interès legalTipus d'interès interbancaris***

set 1998 1,60% 78,90% 5,50% 4,830%
oct 1998 1,70% 79,20% 5,50% 3,635%
nov 1998 1,40% 79,10% 5,50% 3,618%
des 1998 1,40% 79,10% 5,50% 3,240%
gen 1999 1,50% 79,00% 4,25% 3,065%
feb 1999 1,80% 78,80% 4,25% 3,035%
mar 1999 2,20% 78,60% 4,25% 3,031%
abr 1999 2,40% 78,50% 4,25% 2,709%
mai 1999 2,20% 78,40% 4,25% 2,656%
jun 1999 2,20% 78,20% 4,25% 2,780%
jul 1999 2,20% 78,30% 4,25% 3,018%
ago 1999 2,40% 78,40% 4,25% 3,233%
set 1999 2,50% 78,10% 4,25% 3,260%

* Taxa de variació interanual de l'Índex de Preus al Consum

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

*** MIBOR a un any

T2 Inflació, tipus d'interés i tipus de canvi. Setembre 1998 - setembre 1999

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

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

2 Preu del diner del Mercat Interbancari de Madrid 

G8 Evolució de l'IPC*. Setembre 1998 - setembre 1999
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Boletín Estadístico del Banco de España.

G9 Evolució del tipus legal i interbancari***. Setembre 1998 - setembre 1999
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Boletín Estadístico del Banco de España.

G10 Evolució del tipus de canvi**. Setembre 1998 - setembre 1999
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Resum Conjuntura Econòmica
de Mataró

Consum 

Habitatge

Activitat

Ocupació

Transport

Vectors ambientals

El conjunt de la informació tractada continua evidenciant el bon moment
de l’economia de Mataró. Segons els indicadors disponibles, aquest
dinamisme de la ciutat és més notori que al conjunt de la província



Igual que la de Catalunya i la d’Espanya, l’e-
volució econòmica de Mataró continua, al
llarg dels darrers períodes, evolucionant favo-
rablement.

Tots els indicadors de consum han presentat
durant els últims períodes analitzats (fins el
tercer trimestre de 19993) taxes de variació
interanual positives. Aquestes dades referma-
rien a nivell de Mataró el que ja es ve apuntant
en els darrers informes per al conjunt de Cata-
lunya i Espanya: el consum intern constitueix
actualment el principal responsable del crei-
xement econòmic. També la construcció s’ha
constituït a Mataró, talment com en àmbits
superiors, en un dinamitzador de l’economia.
Així ho fan palès les dades d’habitatges nous
iniciats, on destaca sobretot el creixement
dels habitatges plurifamiliars, que duplica

amb escreix els valors enregistrats durant
l’any 1998.

Les dades utilitzades per fer inferència sobre
l’activitat a Mataró presenten, en termes
generals, una evolució positiva. Així, cal des-
tacar el significatiu creixement en el nombre
d’activitats econòmiques registrades a través
de l’IAE, i del nombre d’obres majors. Un crei-
xement més moderat ha estat el del nombre
d’empreses, que no ha arribat al 2%. Els
decrements s’han produït en les obres
menors i en la sol·licitud de llicències, per bé
que cal esmentar en aquest últim cas l’entra-
da en vigor de la Llei d’Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental, que ha provocat
una alteració en el registre de sol·licituds
durant aquest darrers períodes a causa de l’a-
daptació de tècnics i gestors a la nova llei.
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La conjuntura a Mataró.
3r trimestre 1999

Signe[+] Variació Interanual Període

Consum Aigua (domèstic)1 + 1,3% 3r trim. 99
Electricitat (domèstic)1 + 8,7% 1r trim. 99
Matriculació Turismes2 + 23,3% 3r trim. 99
Residus S. Urbans3 + 6,3% 3r trim. 99

Habitatge Habit. Unifam. Inic. - -38,4% 3r trim. 99
Habit. Plurifam. Inic. + 132,3% 3r trim. 99

Activitat IAE + 12,6% 3r trim. 99
Núm. Empreses + 1,4% 3r trim. 99
Obres menors - -7,6% 3r trim. 99
Obres majors + 28,6% 3r trim. 99
Llic. activ. sol·licitades - -26,6% 3r trim. 99
VAB na4 + 5,9% 1998

Ocupació Assalariats + 8,4% 3r trim. 99
Contractes - -5,6% 3r trim. 99
Treb. afectats ERO2 + -77,1% 3r trim. 99
Atur registrat + -19,4% 3r trim. 99

Transport Autobús urbà + 9,8% 3r trim. 99
RENFE viatgers Mataró + 7,9% 3r trim. 99

Reciclatge i Vidre reciclat2 - -3,2% 3r trim. 99
vectors Paper reciclat2 + 55,4% 3r trim. 99
ambientals Entrades deixalleria + 151,2% 3r trim. 99

Qualitat de l'aire (ICQA5) + 3,2,% 3r trim. 99
Qualitat platges5 - -5,3% 1999

[+] 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
3 Residus tractats a la Planta de Residus Sòlids Urbans del Maresme
4 Valor Afegit Brut no agrari
5 Variació interanual sobre la mitjana del període

T3 Quadre resum de la conjuntura a Mataró. Fins al 3r trimestre 1999

3 Les dades del consum elèctric no han pogut actualitzar-se fins el tercer trimestre de 1999 a conseqüència de la fusió de les companyies elèctri-

ques (ENHER i FECSA) i de les seves bases de dades.

T3



L’ocupació, com ja ve sent habitual en els
darrers informes i butlletins de l’observatori del
Mercat Laboral, també mostra una evolució
molt positiva, amb una reducció contínua del
nombre d’aturats registrats i un creixement del
nombre d’assalariats. Els contractes registrats
han patit una davallada, però no així el volum
de contractació indefinida, i per altra banda, el
nombre de treballadors afectats per expe-
dients de regulació s'ha reduït notablement. 

Pel que fa a la mobilitat i el transport, els dos
indicadors referents a transport públic presen-
ten unes taxes de creixement importants, amb
augments progressius del nombre d’usuaris.

El volum de reciclatge presenta un creixe-
ment molt important en el seu capítol de
paper i cartró, mentre que s’ha enregistrat
un descens en el reciclatge de vidre. Es
recull també l’evolució de determinats vec-
tors ambientals. La qualitat de l’aire al llarg
dels tres primers trimestres de 1999, mesu-
rada mitjançant l’Índex de Control de Quali-
tat de l’Aire, ha presentat una evolució favo-
rable respecte el mateix període de 1998,
mentre que la qualitat de les platges, tot i
continuar a un bon nivell, no arriba a l’acon-
seguit durant la temporada d’estiu de 1998.

Diagrama d’informació local a
Mataró (DILMA)

Comparació amb la província de Barcelona

En l’anterior informe de conjuntura ja es va
presentar aquesta eina d’ús bàsicament gràfic
que té com a objectiu veure l’estat i evolució
de la ciutat de Mataró respecte d’una sèrie de
diferents indicadors comparats amb els d’un
àmbit superior, en aquest cas la província de
Barcelona.

A tall de recordatori, el diagrama4 presenta
en l’eix vertical l’estat recent d’un determi-
nat indicador en comparació amb la pro-
víncia, de manera que cada variable analit-
zada tindrà valors superiors o inferiors a
100 segons es trobi per sobre o per sota
del nivell del conjunt provincial. A l’eix
horitzontal es presenta l’evolució de l’indi-
cador, on el valor crític és 0, i el valor de
l’indicador és positiu o negatiu segons si
l’evolució de la variable en el darrer any a
Mataró ha estat superior o inferior a la de
la província. A més, per a cada indicador
s’intenta donar una valoració de la seva
situació quant a nivell i evolució amb l’ús
de diferents símbols.
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G11 Diagrama d’Informació local a Mataró (Comparació amb la província de Barcelona)

4 L’orientació dels eixos ha estat canviada respecte de l’anterior informe (vegeu el monogràfic 2 de l’Informe número 6) atesos els suggeriments de

facilitar-ne la interpretació.
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El període al que fa referència el diagrama és
el tercer trimestre de 1999, exceptuant les
dades d’habitatge i matriculació de vehicles,
que corresponen a l’acumulat dels darrers
dotze mesos, i les de qualitat de l’aire i con-
tractació indefinida, que corresponen a l’acu-
mulat de l’any fins al tercer trimestre.

Una primera visió general del quadre mostra
la situació favorable de Mataró respecte del
conjunt de l’àmbit de comparació.

Bona part dels indicadors utilitzats en el dia-
grama estan relacionats amb el Mercat de
Treball. Mataró presenta una situació bas-
tant favorable en la taxa d’atur de les dones,
en la dels majors de 44 anys, en la taxa d’a-
tur general i en el percentatge de desocu-
pats que busquen la seva primera feina. En
aquests quatre indicadors tant el nivell com
l’evolució han estat millors a Mataró que al
conjunt provincial. Menys positiva resulta,
però, la comparació de la taxa d’atur dels
joves, sensiblement superior en el cas de
Mataró, dada que, per altra banda, podria
relacionar-se amb el baix nivell d’instrucció
que tradicionalment han presentat els joves
de Mataró: segons dades del Padró de
1996, un 50,2% del conjunt de joves entre
15 i 24 anys de la província de Barcelona té
com a mínim un nivell de formació secundà-
ria completa (formació professional o batxi-
llerat complet), mentre que a Mataró aques-
ta proporció és només del 33,7%. Pel que fa
a la contractació, la contractació indefinida
sembla haver evolucionat millor a Mataró
que a la província, si bé presenta encara una
proporció inferior respecte del total de con-
tractes. 

Per la banda del consum, l’índex de matricu-
lació de vehicles per càpita a Mataró se situa
sensiblement per sota del de Barcelona pro-

víncia, tot i que l’increment que ha experi-
mentat ha estat lleugerament superior. 

L’estructura del teixit empresarial de la ciutat es
caracteritza per la seva especialització en el
sector tèxtil del gènere de punt (gairebé una
quarta part dels assalariats de la ciutat es dedi-
quen directament a aquesta activitat), fet que
confereix a la producció de Mataró un marcat
caràcter industrial (baixa terciarització) amb
petites unitats productives (assalariats/empre-
ses). Aquests trets característics de l’estructu-
ra empresarial s’han vist durant el darrer any
refermats tant pel creixement del sector tèxtil
com pel de la construcció.

L’empenta constructora que ha viscut Cata-
lunya s’ha vist reflectida també a Mataró. El
nombre d’habitatges nous per càpita i l’incre-
ment aconseguit en el darrer any és més ele-
vat a Mataró que al conjunt de la província.
Pel que fa al preu de l’habitatge nou a Mata-
ró, està considerablement per sota del de la
província, ja que en aquest cas els elevats
preus de Barcelona ciutat resulten determi-
nants. Per altra banda, segons dades de la
Sociedad de Tasación, també l’increment del
preu de l’habitatge a Mataró durant el darrer
any ha estat inferior al que s’ha experimentat
en el conjunt de la província.

Per últim, pel que fa a vectors de caràcter
ambiental, la qualitat de l’aire mesurada
segons l’Índex Català de Qualitat de l’Aire
(ICQA), elaborat pel departament de Medi
Ambient de la Generalitat, presenta a Mataró
un nivell i una evolució millor que la mitjana
provincial, mentre que la qualitat de les plat-
ges de Mataró, estimada per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua de la Generalitat, presenta una
millor valoració que la mitjana de Barcelona
província, encara que amb una pitjor evolució
en el darrer any.
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Consum

Aigua

Vehicles

Residus sòlids urbans

La fusió de les companyies elèctriques que operen a Catalunya ha fet
impossible disposar, en aquest número de l’informe de conjuntura, de les
dades de consum d’electricitat a Mataró. La resta d’indicadors de consum
disponible mostren un creixement del consum domèstic. Així la matricula-
ció de turismes nous, menys afectat per factors externs, ha registrat una
evolució molt positiva, especialment en el tercer trimestre.

Publicacions utilitzades: ICTNET, El País, La Vanguardia, Cinco Días, Expansión i Avui



Durant el segon i tercer trimestre de 1999 s’ha
enregistrat un descens significatiu en el con-
sum d’aigua, que presenta valors similars als
de finals de 1997. En un anàlisi desagregat
dels tipus de consum, el descens s'ha con-
centrat en el consum industrial, motivat en la
seva major part no per una davallada de l’ac-
tivitat o del consum real d’aigua, sinó pel tras-
llat i aprofitament de recursos hidràulics pro-
pis d’alguna de les indústries de Mataró.

El decrement del volum d’aigua consumida en
els últims dotze mesos ha accentuat la dismi-
nució en la variació interanual, i ha aconseguit
en els dos trimestres valors negatius: -0,35%
en el segon trimestre i -2,45% en el tercer.

El consum d’aigua es desglossa en domèstic,
comerç i obres, i industrial. Així, pel que fa a
les llars, el consum d’aigua a Mataró ha seguit
una línia de creixement, tot i que aquest incre-
ment s’ha alentit de manera ostensible en el
segon i tercer trimestre. Pel que fa al consum
d’aigua en comerços i obres, ha seguit la línia
dels menors increments aconseguits en l’an-
terior informe, fins a arribar a causa d’aques-
ta desacceleració a valors negatius en l’últim
trimestre analitzat.

El consum d’aigua a la indústria fa un any i
mig que presenta decrements continuats. En
el segon i tercer trimestre, aquests decre-
ments han estat força més significatius que en
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Consum m3 a Mataró Variació m3 mateix trim. any anterior
Domèstic Com. i obres Industrial Domèstic Com. i obres Industrial

97 - 3r trim. 1.253.845 241.208 406.867 0,55% 12,80% 11,08%
97 - 4t trim. 1.147.856 248.009 414.964 5,70% 19,04% 1,90%
98 - 1r trim. 1.161.906 222.991 371.213 0,81% 19,38% -11,44%
98 - 2n trim. 1.287.332 239.746 418.677 3,36% 5,81% -5,42%
98 - 3r trim. 1.318.632 266.446 372.933 5,17% 10,46% -8,34%
98 - 4t trim. 1.152.032 231.124 372.894 0,36% -6,81% -10,14%
99 - 1r trim. 1.190.637 216.512 401.698 2,47% -2,91% 8,21%
99 - 2n trim. 1.251.594 242.879 336.387 -2,78% 1,31% -19,65%
99 - 3r trim. 1.335.497 265.156 320.471 1,28% -0,48% -14,07%

T4 Consum d'aigua a Mataró. 3r trim. 1997 - 3r trim. 1999

G12 Consum d'aigua a Mataró

Font: Aigües de Mataró S.A.

Font: Aigües de Mataró S.A.
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períodes precedents. Aquesta davallada és,
en la seva major part, conseqüència del tras-
llat i aprofitament de pous propis per part d’al-
guna indústria de la ciutat. Així mateix, les
millores tecnològiques poden ajudar a reduir
el consum d’aigua de la maquinària industrial.

Per altra banda, la nova legislació en matèria
de consum d’aigua influirà ben segur en l’es-
talvi i reducció del consum, ja sigui domèstic
o industrial. Així, pot destacar-se’n la Llei

6/1999 de 12 de juliol d’ordenació, gestió i tri-
butació de l’aigua aprovada pel Parlament de
Catalunya, que proclama principis bàsics
fonamentats en la consideració de l’aigua
com a recurs natural escàs i necessari per al
desenvolupament harmònic i sostenible de
les activitats econòmiques, que ha de ser
optimitzat i que requereix una gestió eficient
mitjançant la introducció de tècniques d’estal-
vi d’aigua i de foment de la reutilització plani-
ficada del recurs. 

Consum 31

G13, G14

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

97 - 3r
trim.

97 - 4t
trim.

98 - 1r
trim.

98 - 2n
trim.

98 - 3r
trim.

98 - 4t
trim.

99 - 1r
trim.

99 - 2n
trim.

99 - 3r
trim.

M3

Domèstic Industrial Com. i obres

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Domèstic Com. i obres Industrial
98 - 3r trim. 98 - 4t trim. 99 - 1r trim.
99 - 2n trim. 99 - 3r trim.

G13 Consum d'aigua segons destinació. 1997 - 3r trim. 1999

G14 Increment del consum d'aigua respecte el mateix trim. de l'any anterior. 3r trim. 1998 - 3r trim. 1999

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Aigües de Mataró, SA

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

Les vendes de cotxes a Espanya han superat,
entre gener i novembre, el rècord històric
assolit l’any 1998. Només en el mes de
novembre, les matriculacions a Espanya varen
augmentar un 12,76% respecte el mateix mes
de l’any anterior. Segons les dades difoses per
la patronal de fabricants de vehicles (Anfac),
l’increment de les matriculacions està impulsat
per les compres dels particulars, amb un aug-
ment entre gener i novembre del 21,2%. Els
responsables de la patronal també assenyalen
que els turismes acollits al Plan Prever seguei-
xen augmentant significativament, amb un
total de 221.465 unitats acollides al pla durant
aquests onze mesos de l’any.

A finals d’aquest any el Govern va anunciar la
intenció de posar en marxa un Plan Prever
addicional a l’actual, amb ajuts per a tots
aquells propietaris de cotxes que funcionen
amb gasolina súper, a conseqüència de la
desaparició d’aquest combustible a partir de
l’any 2002. En cas que s’apliqui, aquesta

mesura s’afegiria a les ja aprovades per l’Exe-
cutiu per tal d’aplicar-les entre l’any 2000 i
2001, amb l’objectiu d’adequar el parc mòbil
a la normativa comunitària que contempla,
entre altres aspectes, la desaparició de les
gasolines amb plom. 

Mataró

L’evolució de la sèrie d’altes de vehicles turis-
mes a Mataró ha seguit un creixement conti-
nuat fins arribar, a finals del tercer trimestre de
1999, a un acumulat anual que supera els
4000 nous turismes matriculats. Pel que fa a
les taxes de creixement interanual, els valors
aconseguits en el segon i tercer trimestre han
estat força dispars, ja que mentre en el segon
trimestre no s’arribava al 7%, en el tercer se
superava el 23%, xifra que demostra l’impuls
dels darrers períodes.

Amb aquest nou increment ja van tres anys
consecutius de creixements anuals ininte-
rromputs de la matriculació de turismes a
Mataró.

Consum32

Matriculació de vehicles (turismes)
G15 Matriculació de vehicles (turismes) a Mataró. 1997 - 1999
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Planta de Tractament del
Maresme

Tant el volum de brossa tractada en el darrer any
com la seva evolució interanual no han parat de
créixer al llarg dels darrers períodes a Mataró. El
volum de brossa acumulat en el període anual
fins al tercer trimestre de 1999 supera en més del
4% el del mateix període de l’any anterior. Pel
que fa a la resta del Maresme*, el volum de resi-
dus també ha crescut de manera important al

llarg de la primavera i l’estiu. Les taxes de creixe-
ment de la brossa acumulada l’últim any es man-
té estable en valors al voltant del 5,8%.

Aquest augment dels residus sòlids urbans
recollits es veu influït per l’increment de
la població a Mataró. Per tant, amb les
dades mensuals de població pot obtenir-se 
l’evolució per càpita del tractament de resi-
dus, que segons les dades obtingudes no
ha deixat de créixer al llarg dels darrers
períodes.

Consum 33

Residus Sòlids Urbans

G16, G17

G18

Mataró Maresme*

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

jul-98 4.626,90 2,64% 6,7% 13.824,88 6,32% 15,4%
ago-98 3.783,52 -1,39% -18,2% 14.360,02 3,31% 3,9%
set-98 4.374,24 4,28% 15,6% 11.910,20 7,81% -17,1%
oct-98 4.412,56 1,46% 0,9% 10.507,88 6,10% -11,8%
nov-98 4.188,58 0,03% -5,1% 9.024,80 3,55% -14,1%
des-98 4.522,48 7,11% 8,0% 9.679,72 8,93% 7,3%
gen-99 4.362,04 4,52% -3,5% 9.392,20 8,91% -3,0%
feb-99 3.911,22 -0,74% -10,3% 8.153,08 1,05% -13,2%
mar-99 4.522,62 6,18% 15,6% 9.906,18 6,70% 21,5%
abr-99 4.320,98 5,02% -4,5% 10.609,98 5,40% 7,1%
mai-99 4.669,40 3,09% 8,1% 11.942,86 8,19% 12,6%
jun-99 4.558,36 5,12% -2,4% 12.359,82 3,15% 3,5%
jul-99 4.846,86 4,75% 6,3% 14.704,32 6,36% 19,0%
ago-99 4.072,94 7,65% -16,0% 15.032,00 4,68% 2,2%
set-99 4.676,90 6,92% 14,8% 12.717,96 6,78% -15,4%

* La resta de municipis del Maresme a excepció de Dosrius, Montgat, Tiana i Tordera.
(1) Variació percentual respecte el mateix període de l'any anterior
(2) Variació percentual respecte el mes anterior
TM = Tonelades Mètriques

T5 Evolució del tractament de brossa. Any 1998 - 1999

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

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

Nota: 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.
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El volum de brossa recollida com a indicador
de consum es caracteritza per estar influen-
ciat per externalitats, com ara canvis o noves
tendències en l’embalatge dels productes o la
creixent  conscienciació per part de la pobla-
ció. Aquesta variable encara es veurà més
afectada en un futur pel Pla Nacional de Resi-
dus Urbans, segons el qual a partir del 2001
tots els veïns de les poblacions de més de
5.000 habitants hauran de dipositar les seves
escombraries en bosses separades. Es plan-
teja com un dels objectius d’aquest pla reduir
un 6% les deixalles per habitant / dia.

Reciclatge

Segons les darreres dades elaborades per la
Junta de Residus, els ajuntaments de Cata-
lunya recullen per al seu reciclatge el 2% dels
residus orgànics que es generen. Els objectius
marcats per la Generalitat (10% l’any 1998 i el
50% al final del 2000) no s’estan complint
degut al retard amb què s’està duent a terme
la gestió d’aquest tipus de deixalles domicilià-
ries (restes d’aliments i similars). 

Les instal·lacions de tractament de matèria
orgànica construïdes a Catalunya tindran a finals
de l’any 2000 una capacitat total de 290.000
tones anuals, segons la Junta de Residus. Així i
tot, actualment els ajuntaments i l’Entitat Metro-
politana de Medi Ambient només recullen unes
30.000 tones de matèria orgànica anual.

Per la seva banda, a Mataró, la major part dels
residus municipals es porten a la Planta de
Tractament de Residus Urbans del Maresme.

En la seva major part, al voltant d’un 91%,
aquests residus són incinerats per tal de
general energia elèctrica, un 3,8 són diposi-
tats en abocador controlat, mentre que
només el 5,2% restant es destina a la reutilit-
zació i reciclatge.

Potenciar la recollida selectiva és un dels pro-
grames d’actuació prioritaris que actualment es
desenvolupen mitjançant l’increment del nom-
bre de contenidors de vidre, paper, envasos lleu-
gers, o amb la construcció de les deixalleries.

En l’acumulat anual de quilograms de vidre
reciclat s’observa una certa estabilitat, amb
valors que oscil·len entre les 650 tones i les
700. Pel que fa a la variació interanual de vidre
reciclat, aquesta ha presentat valors negatius,
que han anat reduint-se progressivament i
que fan previsible que es puguin assolir nova-
ment increments positius en els propers perí-
odes. Sigui com sigui, el creixement en el
nombre de contenidors situats als carrers de
Mataró durant els darrers períodes no s’ha
vist acompanyat per un creixement en el
volum de vidre reciclat.

Pel que fa a l’evolució del volum de paper
reciclat, ha enregistrat una tendència creixent
força important. El nombre de tones de paper
reciclat ha crescut de manera accelerada, més
evident a partir del primer trimestre de 1999,
fins a arribar-se a superar, al mes de setembre
de 1999, el milió de tones reciclades al llarg de
tot el període anual (octubre 1998 – setembre
1999). La sèrie de variació interanual també
presenta un creixement continu que ha arribat
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G19

La brossa
tractada és un

indicador
afectat per

factors externs

Descens del
volum de vidre
reciclat durant
els darrers
períodes
a Mataró

Creixement
accelerat del
volum de
paper i cartró
reciclat



Consum 35

al 60% durant el setembre, i es preveuen, en
vista de la tendència seguida, increments simi-
lars o superiors durant els propers períodes.

A mitjans de l’any 1998 va posar-se en marxa
el servei de deixalleria. Es tracta d’un centre
de recepció i emmagatzematge de residus
domèstics no generats diàriament i que no
són objecte de recollida domiciliària, ni de
recollida mitjançant contenidors específics a

la via pública, i que cobreix el buit que existia
en la gestió de recollida de residus munici-
pals. Des del seu inici, la deixalleria ha enre-
gistrat un continu increment de la seva activi-
tat, mesurada en funció de l’augment en
l’entrada de vehicles. Així, a partir de mitjans
de 1999 s’han superat clarament les 900
entrades mensuals, xifra que pràcticament
triplica el nombre d’entrades enregistrades
durant el mateix període de l’any anterior.
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G19 Quilograms de vidre reciclat. Mataró. 1998-1999

Font: Regidoria de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Mataró.
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G20 Quilograms de paper reciclat. Mataró. 1998 - 1999

Font: Regidoria de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Mataró.
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Font: Regidoria de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Mataró.
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Habitatge

Habitatges iniciats per tipologia

L’impuls constructor en què està sumit Catalunya, s’ha vist reflexat també
a Mataró amb un substancial increment en l’inici d’habitatges nous

Publicacions utilitzades: El País, La Vanguardia, Cinco Días, Expansión i Avui
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La construcció s’ha destacat com el sector
més dinàmic en el conjunt de l’economia
nacional. Més concretament, l’edificació resi-
dencial ha estat un dels principals dinamitza-
dors de l’activitat constructora. Així, només a
tall d’exemple, al llarg d’aquest estiu empreses
constructores d’arreu de Catalunya s’han vist
obligades a alentir, fins i tot a aturar, la cons-
trucció d’habitatges per falta de maons i altra
matèria primera. Per la seva banda, el consum
de ciment continua creixent amb força, amb
un augment mitjà de l’11,7% els primers vuit
mesos de 1999. Possibles causes d’aquest
creixement en la demanda d’habitatge són
l’impuls del Mercat de Treball, els baixos tipus
d’interès del mercat hipotecari i la possibilitat
d’allargar terminis en el finançament.

A Mataró també s’ha produït aquest impuls de la
nova construcció residencial, ja que el total acu-
mulat d’habitatges iniciats fins al tercer trimestre
de l’any 1999 constitueix pràcticament el doble
del volum construït en el mateix període de l’any
anterior. També a la província de Barcelona s’ha
doblat la construcció d’habitatge, mentre que al
Maresme i a Catalunya, tot i no aconseguir uns
increments tan importants com els de Mataró, sí
que supera amb escreix el 50% sobre el mateix
interval de temps de l’any 1998.

L’evolució seguida pels dos tipus d’habitatge
ha estat completament diferent a Mataró.

Mentre que els habitatges unifamiliars han
patit una davallada del 35%, els habitatges
plurifamiliars s’han incrementat en un 132%.
També a Barcelona província i a Catalunya
s’ha experimentat una evolució similar: només
al Maresme s’ha incrementat l’inici d’ambdues
tipologies, habitatge unifamiliar i plurifamiliar.

Amb els gràfics d’evolució temporal segons la
superfície de l’habitatge, cal ressaltar l’incre-
ment en els habitatges de menys de 150 m2,
mentre que han disminuït els que tenen més
de 150 m2. Aquest fet s’ha repetit tant a la
comarca del Maresme com a la província de
Barcelona, i com a possible causa cal assen-
yalar l’escassetat de sòl per respondre a l’e-
norme demanda de nou habitatge, fet que
igualment pot propiciar la construcció d’habi-
tatges de dimensions més reduïdes respecte
de l’any passat. La reducció en la construcció
de grans habitatges es veu més accentuada
en el cas de Mataró, ja que la falta de sòl
encara és més important.

La important demanda d’habitatges fa aug-
mentar els preus. Així, segons l’informe
corresponent al primer semestre de l’any rea-
litzat per la Sociedad de Tasación, el preu
mitjà de l’habitatge nou a la província de Bar-
celona a nivell de les poblacions més impor-
tants (entre les que s’inclou Mataró) s’ha
incrementat un 10,3%, situant-se per sobre

Habitatges iniciats per tipologia

T6 Evolució del nombre d'habitatges iniciats a Mataró. 1996 - 3r trim. 99

Unifamiliars <50 m2 51 a 75 76 a 100 101 a 125 126 a 150 >150 m2 Total

1996 0 23 32 25 42 44 166
1997 1 7 9 71 30 78 196
1998 0 1 47 22 8 92 170
3r trim. 98 0 1 43 14 8 66 132
3r trim. 99 0 0 7 32 16 31 86
Plurifamiliars <50 m2 51 a 75 76 a 100 101 a 125 126 a 150 >150 m2 Total

1996 0 2 195 379 105 117 798
1997 3 108 149 620 265 59 1.204
1998 0 22 67 336 246 347 1.018
3r trim. 98 0 0 3 182 106 34 325
3r trim. 99 0 7 134 84 500 30 755
Total <50 m2 51 a 75 76 a 100 101 a 125 126 a 150 >150 m2 Total

1996 0 25 227 404 147 161 964
1997 4 115 158 691 295 137 1.400
1998 0 23 114 358 254 439 1.188
3r trim. 98 0 1 46 196 114 100 457
3r trim. 99 0 7 141 116 516 61 841

Font: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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de l’increment de Catalunya (10,1%) i pràcti-
cament doblant l’augment que s’ha produït a
Mataró (5,9%). La pujada en el preu a la
comarca del Maresme s’ha situat en el 4,3%.
Així mateix, l’augment dels preus són reflex
dels efectes que l’augment de la demanda té
sobre la falta de sòl i de mà d’obra especialit-
zada (paletes, conductors de grues, encofra-
dors, soldadors, instal·ladors, estructuristes).

El creixement dels preus de l’habitatge, molt
per sobre dels salaris, significa que l’esforç
financer dels que adquireixen un habitatge ha
anat en augment, cosa que dificultarà un crei-
xement sostingut en les vendes d’habitatge.

Cal d’esperar que en propers períodes es pro-
dueixi un cert alentiment en el creixement de
les vendes ja que, a més d’aquest encariment,
cal tenir present que, segons dades del darrer
informe de l’Associació Espanyola de la Ban-
ca, la rebaixa dels tipus d’interès ha tocat fons
i, a partir d’ara, s’espera que es produeixi un
repunt, encara que moderat, dels tipus. Això
provocarà que, de mica en mica, les hipote-
ques i els crèdits tendeixin a encarir-se. Així,
per exemple, el tipus de referència per als
préstecs hipotecaris, el MIBOR a un any, ha
seguit un ritme ascendent des del mes de
maig, passant del seu mínim històric, 2,656%,
al 3,260% del mes de setembre. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Genenrarlitat de Catalunya.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de fer comparables els inicis de noves
construccions d’habitatges entre els diferents
àmbits, s’ha dividit aquesta dada pel nombre
d’habitants de cada àmbit segons el padró
de maig de 1996, agafant com a punt de
referència Catalunya a l’any 1996 (base 100).
Durant els nou primers mesos de 1999 el
Maresme ha estat l’àmbit analitzat on s’ha
aconseguit una ràtio més elevada, seguit per
Catalunya i Mataró. És en el grup d’habitat-
ges entre 100 i 150 m2 on Mataró ha presen-
tat un quocient més destacat respecte Bar-

celona província i Catalunya, encara que per
sota del Maresme.

En el gràfic d’evolució temporal s’observa
com a les quatre àrees analitzades els valors
estandarditzats dels habitatges iniciats han
experimentat un augment molt significatiu,
guardant la proporcionalitat respecte el
mateix interval de temps de l’any passat. Tot i
que els valors aconseguits per Mataró són
significatius, encara resten lluny dels assolits
durant 1997.

G27

G28



Activitat i estructura empresarial

Activitat i estructura empresarial a Mataró 

i el Maresme

Terciarització de l’economia de Mataró i el Maresme

Llicències d’activitat

Continua creixent el nombre de treballadors assalariats a Mataró, fruit tant
de l’aflorament de llocs de treball com de la conjuntura econòmica favo-
rable de la ciutat.

Publicacions utilitzades: ICTNET, El País, La Vanguardia, Cinco Días, Expansión i Avui
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Espanya

L’activitat empresarial continua essent un fidel
reflex del bon moment econòmic que viu el
país, materialitzat a través del creixement del
PIB. Com a dada significativa, Espanya finalit-
za l’any 1999 amb 44.111 empreses més que
l’any anterior, fet que representa un creixe-
ment de l’1,75%. 

El 78,9% dels més de 2,5 milions d’empreses
que hi ha a Espanya tenen menys de tres tre-
balladors, segons dades facilitades per l’Insti-
tut Nacional d’Estadística (INE) sobre l’estruc-
tura i demografia empresarial. 

Segons aquestes xifres, corresponents a prin-
cipis de 1999, el 9,4% de les empreses exis-
tents es dedica a la indústria, el 10,8% a la
construcció, el 31,2% al comerç i el 48,6%
restant –gairebé la meitat- als serveis (hotele-
ria, transports, comunicacions, activitats
immobiliàries i de lloguer, serveis empresa-
rials, socials, d’educació i sanitat).

L’estructura de les empreses es caracteritza
per un predomini de les petites empreses, ja
que el 53,7% no dóna feina a cap assalariat,
el 25,1% té un màxim de dos empleats i
només el 5,8% té 20 o més assalariats.

Les grans empreses es concentren en el sec-
tor industrial, en el que el 9,2% ocupa 20 o
més assalariats. A l’altre extrem, els
comerços, que només representen l’1,5%.

El sector serveis, en canvi, és el que concen-
tra més empreses petites, ja que el 85,6%

ocupa com a màxim dos assalariats. A conti-
nuació se situen els comerços, un 83,5% dels
quals tenen com a màxim dos empleats.

L’autonomia amb més nombre d’empreses és
Catalunya, amb 489.656 companyies, segui-
da per Andalusia (359.426), Madrid (357.833) i
la Comunitat Valenciana (266.763). El nombre
més baix de societats es dóna a la Rioja
(18.398), Cantàbria (31.447) i Navarra
(38.294).

Si s’analitza el nombre d’empreses en relació
a la població, Balears ocupa el primer lloc,
amb 84 empreses per cada 1.000 habitants.
En segon lloc es troba Catalunya, amb 80
empreses per cada 1.000 habitants, i aquesta
posició també la manté per sectors, ja que la
indústria i el comerç tenen 9 i 23 empreses
respectivament per cada 1.000 habitants.

Mataró

En el primer trimestre de 1999 el nombre de
treballadors assalariats supera els 24.000, i en
el tercer se situa en 24.626. Aquest continu
creixement d’assalariats fa que les taxes d’in-
crement interanual continuïn sent força eleva-
des, amb valors que mai estan per sota del
5% i que arriben al 8,4% en el tercer trimestre
de 1999, el major increment aconseguit per
aquesta sèrie en els últims tres anys. 

Pel que fa a les empreses amb treballadors
assalariats, sembla que s’ha alentit el creixe-
ment de la sèrie al llarg de 1999, tot i que en el
primer semestre va estar a punt d’arribar a
3.800, en el tercer trimestre el nombre d’em-
preses s’ha situat en 3.737. Els increments

Activitat i estructura empresarial

El nombre
d’assalariats i
empreses de
Mataró
presenta un
creixement
continu

El ritme de
creixement
en la sèrie
d’empreses
s’ha alentit
força



Activitat i estructura empresarial 43

interanuals aconseguits al llarg de 1999 han
estat força minsos si els comparem amb els
trimestres d’anys precedents, ja que en cap
dels tres trimestres s’ha superat el 2%. Aquest
major creixement del nombre d’assalariats que
del nombre d’empreses es tradueix, conse-
qüentment, en una major dimensió mitjana del
teixit empresarial, entesa aquesta com la ràtio
d’assalariats per empresa.

L’economia mataronina no es manté aliena al
bon moment que està travessant l’economia
de Catalunya. Així, a Catalunya ja fa més de
cinc anys i mig que el PIB creix de manera con-
tinuada, i al llarg de 1999 s’ha produït un relleu
en el motor de l’economia, que ha passat a
mans del consum privat i de la construcció. 

La sèrie dels assalariats a Catalunya ha pre-
sentat uns increments interanuals al llarg del
darrer any que han estat fluctuant al voltant

del 6%, un ritme de creixement molt impor-
tant però que ha estat per sota del de Mataró.
A la nostra ciutat, bona part dels darrers tri-
mestres l’increment ha estat superior al 7,5%,
i ha arribat en alguns trimestres a més del 8%.
Sigui com sigui, tenim com a possible causa
d’aquest fort increment en el nombre d’assa-
lariats, a més del bon moment de la conjuntu-
ra econòmica, l’aflorament de treball anterior-
ment submergit. 

Abans d’analitzar la distribució de la massa
assalariada en funció de la dimensió de l’em-
presa, cal esmentar que en un any la grandà-
ria de les empreses mataronines ha crescut un
6,8%, i el nombre d’assalariats per empresa se
situa en 6,6. Tot i així, encara està uns 2 treba-
lladors per sota de la mitjana de Catalunya.

La distribució de treballadors assalariats
segons els diferents trams de grandària de les

T7 Evolució del nombre d'empreses i assalariats a Mataró. 1998 - 1999

Nombre 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 22.723 23.434 24.179 24.593 24.626
Empreses 3.684 3.764 3.700 3.790 3.737
Ass. / Empr. 6,17 6,23 6,53 6,49 6,59
Incr. anual % 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 5,15% 7,13% 6,23% 5,87% 8,37%
Empreses 4,39% 4,44% 0,11% 1,64% 1,44%
Ass. / Empr. 0,72% 2,58% 6,11% 4,17% 6,84%

Nombre 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 1.980.238 1.981.904 2.020.932 2.098.247 2.097.625
Empreses 243.299 244.514 238.821 243.775 239.910
Ass. / Empr. 8,14 8,11 8,46 8,61 8,74
Incr. anual % 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 5,90% 6,70% 5,46% 5,71% 5,93%
Empreses 2,14% 2,74% -1,00% -1,11% -1,39%
Ass. / Empr. 3,67% 3,85% 6,53% 6,90% 7,42%

T8 Evolució del nombre d'empreses i assalariats a Catalunya. 1998 - 1999
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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empreses ha tendit a concentrar-se més en les
empreses que tenen entre 11 i 100 assalariats,
mentre que han perdut pes els intervals
extrems. Així, entre setembre de 1998 i setem-
bre de 1999, les anomenades microempreses
(empreses amb menys de 10 treballadors assa-
lariats) han passat de tenir el 38,5% dels assa-
lariats a tenir-ne el 36,6%. En les empreses que
tenen més de 100 assalariats aquesta pèrdua
de representativitat ha estat més minsa, ja que
han passat de concentrar el 17,6% al 17,2%. 

L’evolució de l’estructura empresarial a
Catalunya ha estat com la de Mataró: pèr-
dua de pes en les petites i les grans empre-
ses, i guany en les empreses de dimensió
mitjana. Malgrat que l’evolució en tots dos
àmbits ha estat similar, continuen les dis-
crepàncies en els percentatges de treballa-
dors que s’acumulen en cada tram. Així, a

Mataró el 82,7% dels assalariats està treba-
llant en empreses que tenen fins a 100 tre-
balladors, mentre que a Catalunya aquest
percentatge és del 64%.

El Maresme

Entre els mesos de gener i setembre la dinà-
mica seguida pels centres de cotització al
Maresme ha estat similar a la de Mataró, aug-
mentant progressivament en el primer semes-
tre de l’any i amb una lleugera davallada
durant el tercer trimestre. Aquesta mateixa
línia l’ha seguit la sèrie d’assalariats del
Maresme, mentre que els assalariats de Mata-
ró no han parat de créixer al llarg de l’any.

La vessant turística de la comarca queda
reflectida en les ondulacions de la sèrie dels
assalariats, amb baixades en els mesos d’hi-

T9 Estructura empresarial (mínim 1 assalariat) de Mataró. 3r trim. 1998 - 3r trim. 1999

09/1998 Total D'1 a 5 6 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100101 a 250251 a 500 >500

Assalariats 22.723 5.421 3.322 4.544 3.397 2.044 2.128 456 1.411
Perc. / total 100% 23,86% 14,62% 20,00% 14,95% 9,00% 9,36% 2,01% 6,21%
Empreses 3.662 2.798 438 283 95 30 15 1 2
Perc. / total 100% 76,41% 11,96% 7,73% 2,59% 0,82% 0,41% 0,03% 0,05%
09/1999 Total D'1 a 5 6 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100101 a 250251 a 500 >500

Assalariats 24.626 5.635 3.387 5.005 3.929 2.421 2.286 453 1.510
Perc. / total 100% 22,88% 13,75% 20,32% 15,95% 9,83% 9,28% 1,84% 6,13%
Empreses 3.704 2.782 447 311 112 34 15 1 2
Perc. / total 100% 75,11% 12,07% 8,40% 3,02% 0,92% 0,40% 0,03% 0,05%
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

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

T10 Evolució del nombre d'empreses i assalariats al Maresme. 1998 - 1999

Nombre 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 65.405 62.822 65.176 70.832 70.504
Empreses 11.413 11.294 11.073 11.675 11.462
Ass. / Empr. 5,73 5,56 5,89 6,07 6,15
Incr. anual % 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 7,67% 8,20% 6,91% 6,54% 7,80%
Empreses 3,77% 4,61% 0,53% 1,25% 0,43%
Ass. / Empr. 3,75% 3,43% 6,35% 5,23% 7,34%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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vern i pujades en els mesos d’estiu. Tot i
aquestes oscil·lacions, la tendència que
segueix la sèrie és de creixement. A Mataró
l’augment dels assalariats és més constant,
sense els alts i baixos de l’estiu.

El nombre mitjà de treballadors per empresa
al Maresme ha sobrepassat la barrera dels 6,
i ha arribat als 6,15. L’increment del nombre
d’assalariats per empresa ha estat del 7,3%,
valor superior al de Mataró, fet que suposa un
lleugera retallada en la diferència de la dimen-
sió mitjana de les empreses entre ambdós
àmbits. Al conjunt de la comarca, un 38,3%
dels assalariats treballen en microempreses,
respecte a un 36,6% a Mataró.

Evolució sectorial a Mataró

El nombre total de treballadors assalariats que
hi ha registrats al règim general de la Segure-
tat Social a Mataró en el mes de setembre de
1999 és de 24.626, la xifra més alta mai asso-
lida per la sèrie. Aquest valor suposa el cinquè
trimestre consecutiu de creixement, i l’aug-
ment respecte al mateix trimestre de l’any
anterior ha estat de 1.903 persones, que en
termes relatius es tradueix en un increment
del 8,4%.

La construcció torna a ser el sector que
demostra més dinamisme, ja que els incre-
ments interanuals aconseguits al llarg dels

G33 Empreses i assalariats. El Maresme. 1997 - 1999

T11 Estructura empresarial (mínim 1 assalariat) al Maresme. 3r trim. 1998 - 3r trim. 1999

Assalariats per empresa. El Maresme. 1997 - 1999 G34
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

09/1998 Total D'1 a 5 6 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100101 a 250251 a 500 >500

Assalariats 65.405 16.890 9.319 12.380 10.096 6.288 5.555 2.424 2.453
Perc. / total 100% 25,82% 14,25% 18,93% 15,44% 9,61% 8,49% 3,71% 3,75%
Empreses 11.341 8.901 1.242 770 287 93 37 7 4
Perc. / total 100% 78,49% 10,95% 6,79% 2,53% 0,82% 0,33% 0,06% 0,04%
09/1999 Total D'1 a 5 6 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100101 a 250251 a 500 >500

Assalariats 70.504 17.184 9.797 13.876 11.537 7.169 5.779 2.518 2.644
Perc. / total 100% 24,37% 13,90% 19,68% 16,36% 10,17% 8,20% 3,57% 3,75%
Empreses 11.373 8.737 1.295 858 329 105 38 7 4
Perc. / total 100% 76,82% 11,39% 7,54% 2,89% 0,92% 0,33% 0,06% 0,04%
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tres primers trimestres de 1999 han estat pro-
pers al 20%, superant la barrera dels 2.000
assalariats i amb un pes relatiu del 8,2%,
quan fa un any era d’un 7,2%.

També la indústria manufacturera registra en els
darrers períodes increments d’ocupació assala-
riada, i al setembre de 1999 ja tenia gairebé
1.000 assalariats més que un any abans,
situant-se molt a prop dels 9.000 treballadors
assalariats. Un altre subsector que ha incremen-
tat significativament el nombre d’assalariats ha
estat el de comerç i reparacions, que amb un
12,1% situa el nombre d’assalariats en 4.801.

Un terç dels assalariats de Mataró treballen al
subsector de la indústria manufacturera.
Aquest sector, conjuntament amb la construc-
ció i el comerç, acapara dos terços del total
d’assalariats de Mataró.

Igual que en el cas dels assalariats, el creixe-
ment més important en el nombre de centres
de cotització s’ha produït en la construcció,
amb un 20,2%. Els increments aconseguits
en la indústria manufacturera i en el comerç
han estat més minsos, del voltant d’un 2%. El
subsector de transport i comunicacions ha
estat un dels que ha aconseguit incrementar

T12 Nombre d'empreses i assalariats segons subsectors. Mataró. 1998 - 3r trim. 1999

setembre-1998 desembre-1998 març-1999 juny-1999 setembre-1999

Sector Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E
Agricultura i pesca 45 3 15,00 41 2 20,50 37 2 18,50 39 2 19,50 43 2 21,50
Ind extrac., energia i aigua 103 5 20,60 103 5 20,60 104 6 17,33 104 6 17,33 102 6 17,00
Ind. manuf. 7.975 1.101 7,24 8.179 1.092 7,49 8.648 1.100 7,86 8.934 1.142 7,82 8.932 1.123 7,95
Construcció 1.726 347 4,97 1.709 366 4,67 1.872 391 4,79 2.024 404 5,01 2.021 417 4,85
Comerç i reparacions 4.282 1.038 4,13 4.460 1.071 4,16 4.524 1.044 4,33 4.673 1.069 4,37 4.801 1.050 4,57
Hoteleria 701 240 2,92 680 240 2,83 692 231 3,00 710 233 3,05 702 214 3,28
Transp. i comunic. 464 84 5,52 490 92 5,33 493 82 6,01 497 86 5,78 493 91 5,42
Mediació financera 745 37 20,14 756 37 20,43 775 37 20,95 831 36 23,08 824 36 22,89
Activ. immob. i serv. empres. 1.674 336 4,98 1.657 349 4,75 1.807 347 5,21 1.566 349 4,49 1.578 346 4,56
Serv. personals i altres 1.922 264 7,28 1.969 267 7,37 1.890 250 7,56 1.975 261 7,57 1.954 254 7,69
Educació 1.447 93 15,56 1.531 107 14,31 1.552 85 18,26 1.459 77 18,95 1.383 74 18,69
Activ. sanit. i serv. socials 1.616 119 13,58 1.841 121 15,21 1.763 111 15,88 1.760 110 16,00 1.771 107 16,55
No consta 23 17 1,35 18 15 1,20 22 14 1,57 21 15 1,40 22 17 1,29
Total Mataró 22.723 3.684 6,17 23.434 3.764 6,23 24.179 3.700 6,53 24.593 3.790 6,49 24.626 3.737 6,59

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

T13 Evolució del pes dels assalariats i de les empreses segons subsectors. Mataró. 1998 - 3r trim. 1999

setembre-1998 desembre-1998 març-1999 juny-1999 setembre-1999

Sector Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr.
Agricultura i pesca 0,20% 0,08% 0,17% 0,05% 0,15% 0,05% 0,16% 0,05% 0,17% 0,05%
Ind extrac., energia i aigua 0,45% 0,14% 0,44% 0,13% 0,43% 0,16% 0,42% 0,16% 0,41% 0,16%
Ind. manuf. 35,10% 29,89% 34,90% 29,01% 35,77% 29,73% 36,33% 30,13% 36,27% 30,05%
Construcció 7,60% 9,42% 7,29% 9,72% 7,74% 10,57% 8,23% 10,66% 8,21% 11,16%
Comerç i reparacions 18,84% 28,18% 19,03% 28,45% 18,71% 28,22% 19,00% 28,21% 19,50% 28,10%
Hoteleria 3,08% 6,51% 2,90% 6,38% 2,86% 6,24% 2,89% 6,15% 2,85% 5,73%
Transp. i comunic. 2,04% 2,28% 2,09% 2,44% 2,04% 2,22% 2,02% 2,27% 2,00% 2,44%
Mediació financera 3,28% 1,00% 3,23% 0,98% 3,21% 1,00% 3,38% 0,95% 3,35% 0,96%
Activ. immob. i serv. empres. 7,37% 9,12% 7,07% 9,27% 7,47% 9,38% 6,37% 9,21% 6,41% 9,26%
Serv. personals i altres 8,46% 7,17% 8,40% 7,09% 7,82% 6,76% 8,03% 6,89% 7,93% 6,80%
Educació 6,37% 2,52% 6,53% 2,84% 6,42% 2,30% 5,93% 3,03% 5,62% 1,98%
Activ. sanit. i serv. socials 7,11% 3,23% 7,86% 3,21% 7,29% 3,00% 7,16% 2,90% 7,19% 2,86%
No consta 0,10% 0,46% 0,08% 0,40% 0,09% 0,38% 0,09% 0,40% 0,09% 0,45%
Total Mataró 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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el nombre d’empreses d’una manera més
considerable, concretament en un 8,3%.

En l’últim any la dimensió mitjana de les
empreses mataronines ha crescut un 6,8%,
superant els 6,5 assalariats per empresa. Els
subsectors d’agricultura i el de mediació
financera són els sectors on la plantilla mitja-
na supera els 20 assalariats. Altres subsectors
com el de la indústria extractiva, el d’educació
i el d’activitats sanitàries situen la seva dimen-
sió mitjana entre els 16 i els 19 treballadors
assalariats per empresa (centre de cotització
a la Seguretat Social). Els increments més
importants en la dimensió mitjana han estat
en els subsectors d’educació i el d’activitats
sanitàries i serveis socials, que en un any han
incrementat la grandària de la seva plantilla en
més d’un 20%.

Evolució sectorial al Maresme

Al llarg de 1999 s’han anat registrant incre-
ments interanuals continuats que han situat la
mitjana anual d’assalariats a la comarca molt
a prop dels 68.000, mentre que la mitjana el
1998 va ser d’uns 64.000.

Igual que a Mataró, els sectors amb més
creixement a la comarca en el darrer any
han estat la construcció i el comerç,
amb increments del 23% i del 10,7%
respectivament.

Els subsectors de mediació financera i el d’e-
ducació han estat els dos únics sectors que
han patit decrements en la seva evolució inte-
ranual, però han estat decrements molt petits,
del 0,5% i de l’1,1% respectivament.

G35 Increment del nombre de treballadors assalariats respecte el mateix trimestre de l'any 
anterior. Mataró (paràgrafs CCAE 93). 1999
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

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

T14 Relació de subsectors amb major guany i pèrdua de treballadors assalariats. Mataró. 1998 - 1999

Sectors amb major guany CCAEsetembre-98setembre-99 Incr.% Var.

Comerç a l'engrós 51 1.439 1.759 22,24% 830
Construcció 45 1.726 2.021 17,09% 320
Indústria tèxtil i de la confecció 17 i 18 5.071 5.901 16,37% 295
Activitats sanitàries i veterinàries 85 1.616 1.771 9,59% 155
Comerç al detall 52 2.155 2.272 5,43% 117
Sectors amb major pèrdua CCAEsetembre-98setembre-99 Incr.% Var.

Altres activitats empresarials 74 1.330 1.170 -12,03% -160
Indústria del paper 21 241 213 -11,62% -28
Activitats recreatives, culturals i esportives 92 443 409 -7,67% -34
Activitats associatives 91 327 303 -7,34% -24
Educació i investigació i desenvolupament 80 i 73 1.448 1.392 -3,87% -56
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Quatre dels cinc sectors amb major guany de
Mataró coincideixen amb els del Maresme. Així,
la construcció, el comerç i la indústria tèxtil són
els sectors més dinàmics tant a Mataró com al
Maresme: la diferència entre els dos àmbits rau
en l’augment d’assalariats en l’hoteleria a la
comarca del Maresme, que a Mataró s’ha donat
en el sector dedicat a les activitats sanitàries.

Hi ha menys similituds entre els dos àmbits
quan ens referim als sectors amb major
pèrdua. Només hi ha coincidència en el
sector dedicat a activitats recreatives i
esportives i en el dedicat a altres activitats
empresarials.

T15 Nombre d'empreses i assalariats segons subsectors. Maresme. 1998 - 3r trim. 1999

G36 Increment del nombre de treballadors assalariats respecte el mateix trimestre 
de l'any anterior. El Maresme (paràgraf CCAE93). 1999

setembre-1998 desembre-1998 març-1999 juny-1999 setembre-1999

Sector Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E Ass. Empr. A/E
Agricultura i pesca 153 43 3,56 151 43 3,51 159 47 3,38 169 45 3,76 171 44 3,89
Ind extrac., energia i aigua 154 16 9,63 152 17 8,94 156 19 8,21 165 20 8,25 168 20 8,40
Ind. manuf. 21.968 2.546 8,63 22.075 2.565 8,61 22.627 2.521 8,98 23.312 2.581 9,03 23.230 2.512 9,25
Construcció 5.673 1.316 4,31 5.879 1.394 4,22 6.439 1.474 4,37 7.009 1.547 4,53 6.977 1.537 4,54
Comerç i reparacions 11.083 3.075 3,60 10.968 3.018 3,63 11.255 2.926 3,85 12.150 3.135 3,88 12.276 3.082 3,98
Hoteleria 7.033 1.247 5,64 4.023 1.045 3,85 4.856 1.018 4,77 7.738 1.242 6,23 7.491 1.199 6,25
Transp. i comunic. 1.526 340 4,49 1.389 341 4,07 1.426 326 4,37 1.626 345 4,71 1.634 345 4,74
Mediació financera 928 91 10,20 920 91 10,11 928 86 10,79 934 88 10,61 923 87 10,61
Activ. immob. i serv. empres. 3.673 960 3,83 3.657 972 3,76 3.825 951 4,02 3.791 984 3,85 3.847 991 3,88
Serv. personals i altres 6.193 1.088 5,69 6.174 1.082 5,71 6.077 1.043 5,83 6.587 1.057 6,23 6.456 1.039 6,21
Educació 3.216 295 10,90 3.435 330 10,41 3.388 279 12,14 3.234 257 12,58 3.181 238 13,37
Activ. sanit. i serv. socials 3.710 328 11,31 3.909 330 11,85 3.923 308 12,74 4.000 301 13,29 4.039 298 13,55
No consta 95 68 1,40 90 66 1,36 117 75 1,56 117 73 1,60 111 70 1,59
Total Maresme 65.405 11.413 5,73 62.822 11.294 5,56 65.176 11.073 5,89 70.832 11.675 6,07 70.504 11.462 6,15

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

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

T16 Relació de subsectors amb major guany i pèrdua de treballadors assalariats. Maresme. 1998 - 1999

Sectors amb major guany CCAEsetembre-98setembre-99 Incr.% Var.

Construcció 45 5.673 6.977 22,99% 1304
Comerç a l'engròs 51 4.030 4.678 16,08% 648
Indústria tèxtil i de la confecció 17 i 18 11.604 12.599 8,57% 995
Comerç al detall 52 5.598 5.987 6,95% 389
Hoteleria 55 7.033 7.491 6,51% 458
Sectors amb major pèrdua CCAEsetembre-98setembre-99 Incr.% Var.

Activitats auxiliars a intermediació financera 67 209 124 -40,67% -85
Fabricació de material electrònic 32 194 143 -26,29% -51
Activitats recreatives, culturals i esportives 92 1.412 1.370 -2,97% -42
Indústria química 24 2.097 2.042 -2,62% -55
Altres activitats empresarials 74 2.890 2.844 -1,59% -46

T16



Activitat i estructura empresarial 49

A Mataró, la força impulsora de la construcció
i també de la indústria, amb increments en el
nombre d’assalariats del 17% i 11,8%, s’ha
situat molt per sobre de l’aconseguit pel sec-
tor serveis, que ha estat del 5,1%. Aquesta
evolució recent sembla indicar una aturada en
la terciarització econòmica de Mataró. Així, el
creixement en el pes de la construcció i de la
indústria comporta una davallada en la repre-
sentativitat del sector serveis. En el mes de
setembre de 1998, la construcció i indústria
concentraven el 43% dels assalariats, mentre
que un any després representen el 45%. 

Sigui com sigui, la pèrdua de representativitat
del sector terciari que recullen les dades reflec-
teix sobretot el boom actual de la construcció.
Possiblement, un cop superat aquest període
d’elevada activitat constructora el procés de
terciarització es tornarà a reactivar. Així, un
estudi realitzat pel BBV sobre el sector serveis i
l’ocupació afirma que en aquest sector es cre-
aran més d’un milió de llocs de treball durant els
pròxims quatre anys en el conjunt d’Espanya.

Si comparem el pes dels sectors en un inter-
val de temps més ampli, entre setembre del

1996 i setembre del 1999, es veu més clara-
ment aquest procés de terciarització de Mata-
ró, ja que el pes del sector passa, aproxima-
dament, del 52% al 55%.

L’estructura econòmica del Maresme també
s’ha vist afectada per l’impuls de la construc-
ció, i el pes d’aquest sector ha crescut un
13,8% en detriment del pes relatiu del sector
serveis. Malgrat aquesta davallada del pes dels
serveis en l’economia de la comarca, el Mares-
me continua amb una economia més terciarit-
zada que la seva capital, com a conseqüència
de la major representativitat del turisme.

El nombre d’activitats econòmiques mesura-
des a través de l’IAE confirma aquest lleuger
refredament que està patint la terciarització de
l’economia de Mataró. Així, entre els mesos de
setembre del 1998 i del 1999 el nombre d’ac-
tivitats dels serveis s’ha reduït en un 0,36%, i
entre setembre del 1997 i del 1998 el decre-
ment encara va ser més petit, al voltant del
0,16%. La principal causa d’aquesta pèrdua
de pes relativa és l’important creixement de la
construcció, sobretot en el darrer any, on l’in-
crement en el pes relatiu se situà en el 5,7%.

Terciarització de l’economia

T17 Pes relatiu del nombre d'empreses i assalariats segons sectors a Mataró i al Maresme. 1998 - 1999

G37 Evolució del pes del sector serveis en l'IAE. Setembre 1997 - setembre 1999

Mataró setembre-1998 desembre-1998 març-1999 juny-1999 setembre-1999

Sector Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr.
Agricultura 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0%
Construcció 7,6% 9,4% 7,3% 9,7% 7,7% 10,6% 8,2% 10,7% 8,2% 11,2%
Indústria 35,5% 30,0% 35,3% 29,1% 36,2% 29,9% 36,8% 30,3% 36,7% 30,2%
Serveis 56,6% 60,0% 57,1% 60,7% 55,8% 59,1% 54,8% 58,6% 54,8% 58,1%
No consta 0,1% 0,5% 0,1% 0,4% 0,1% 0,4% 0,0% 0,4% 0,1% 0,5%
Maresme setembre-1998 desembre-1998 març-1999 juny-1999 setembre-1999

Sector Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr. Ass. Empr.
Agricultura 0,2% 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,4%
Construcció 8,7% 11,5% 9,4% 12,3% 9,9% 13,3% 9,9% 13,2% 9,9% 13,4%
Indústria 33,8% 22,4% 35,4% 22,9% 35,0% 22,9% 33,1% 22,3% 33,2% 22,1%
Serveis 57,1% 65,0% 54,9% 63,8% 54,7% 62,7% 56,6% 63,5% 56,5% 63,5%
No consta 0,2% 0,6% 0,1% 0,6% 0,2% 0,7% 0,2% 0,6% 0,2% 0,6%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària de l’Ajuntament de Mataró.
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Activitat i estructura empresarial50

El nombre de sol·licituds de les llicències d’activi-
tats registrades en el primer trimestre de 1999 feia
preveure que es continuaria en la línia dels dos
darrers anys, en els que s’hi han produït constants
augments. Però l’entrada en vigor de la Llei 3/98
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambien-
tal, que deroga l’anterior normativa de regulació
de les llicències, ha provocat una alteració en el
registre de sol·licituds a causa de l’adaptació de
tècnics i gestors a la nova llei. Aquest fet ha pro-
vocat que a l’estadística del segon i tercer trimes-
tre s’hagin enregistrat decrements considerables
respecte als mateixos períodes de l’any anterior,
que en vista de l’evolució d’altres indicadors no
reflecteixen la realitat econòmica de la ciutat.

Un cop normalitzada aquesta adaptació a la
nova llei, cal esperar que en el quart trimestre
el nombre de llicències augmenti considera-
blement.

La distribució de les quotes de les sol·licituds
d’activitat han variat força entre el tercer trimes-
tre de 1998 i el del 1999: els tallers han perdut
pes i han afavorit la quota dels comerços i ser-
veis. També els bars han perdut pes sobre el total
de sol·licituds, mentre que els garatges i aparca-
ments representen, segons les últimes dades,
una proporció major. Aquesta variació en les acti-
vitats ha tingut lloc a la Via Europa, on fa un any
va haver-hi un fort creixement constructiu.

Llicències d’activitats5

T18 Tipologia de les Llicències d'Activitats sol·licitades a Mataró. Fins al 3r trim. 1999.

T19 Llicències d'activitat sol·licitades. 
Mataró. 1991-1999

Evolució de les sol·licituds de llicències G38
d'activitats. Mataró, 1991-1999*

Activitats no classificades Activitats classificades Total activitats

1r tr. 992n tr. 993r tr. 99% 1r tr. 992n tr. 993r tr. 99 % 1r tr. 992n tr. 993r

tr. 99 %

Tipus

Obertures 54 40 39 93% 99 80 37 76% 153 120 76 84%
Canvi de nom 4 4 2 5% 20 23 10 20% 24 27 12 13%
Ampliació 0 0 1 2% 4 1 2 4% 4 1 3 3%
Modificació 0 0 0 0% 0 1 0 0% 0 1 0 0%
Activitat*

Tallers, ind. conf. o tèxtils 0 1 1 2% 28 17 7 14% 28 18 8 9%
Altres tallers o indústries 1 2 0 0% 15 14 4 8% 16 16 4 4%
Comerç tèxtil 14 12 9 21% 6 7 2 4% 20 19 11 12%
Comerç no tèxtil 21 17 12 29% 22 11 7 14% 43 28 19 21%
Magatzems 2 1 3 7% 3 7 2 4% 5 8 5 5%
Bars i restaurants 0 0 0 0% 20 23 7 14% 20 23 7 8%
Garatges i aparcaments 0 0 0 0% 10 13 14 29% 10 13 14 15%
Recreatius i esportius 0 0 0 0% 0 2 0 0% 0 2 0 0%
Altres (perruq., ofic...) 20 11 17 40% 17 11 6 12% 37 22 23 25%
Benzineres 0 0 0 0% 2 0 0 0% 2 0 0 0%
Total 58 44 42 123 105 49 181 149 91

Font: Servei de Llicències  de l’Ajuntament de Mataró.

Font: Servei de Llicències  de l’Ajuntament de Mataró.
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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

1999* 192 369 561

* Les dades per a 1999 es basen en una projecció de les dades fins al tercer trimestre

T18

T19, G38

5 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.
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Anàlisi Sectorial

Indústria tèxtil i de la confecció

Comerç al detall

Educació i investigació i desenvolupament

Construcció

Química

Comerç a l’engròs

Fabricació de productes metàl·lics

Publicacions utilitzades: ICTNET, El País, La Vanguardia, Cinco Días, Expansión, Avui,
Cityc, Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya i Revist@ d’Indústria, Comerç
i Turisme



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 Cotitza-
ció amb treballadors assalariats registrats al
Departament de Treball de la Generalitat), dels
treballadors assalariats (assalariats afiliats al
règim general de la Seguretat Social) i del seu
nombre d’IAE (Impost d’Activitats Econòmi-
ques). La ràpida tramitació de la informació
per part del Departament de Treball ha fet pos-
sible que, per primer cop, es pugui treballar
amb les dades corresponents al període de
referència de l’informe de conjuntura. Així, tant
per assalariats com per centres de cotització
com per l’IAE, les dades disponibles arriben
fins al mes de setembre de 1999. A més, en

determinats sectors la informació és comple-
tada amb l’obtinguda per a àmbits superiors6

(Barcelona, Catalunya i Espanya). Els sectors
analitzats, que conjuntament concentren un
59,38% 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 desenvolupa-

ment (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)

Anàlisi Sectorial52

Anàlisi dels principals sectors 
de l’economia de Mataró

T20 Mataró i el seus principals sectors d'activitat

Mataró i el seus principals sectors d'activitat

Total Mataró Total Mataró Diferència Increment
setembre-98 setembre-99

Nombre assal. 22.723 24.626 1.903 8,37%
Nombre empres. 3.684 3.737 53 1,44%
N. assal. / N. emp. 6,17 6,59 0,422 6,84%

Pes dels sectors respecte el total de Mataró

Indústria tèxtil i de la confecció Nombre assal. 22,32% 23,96% 1,64 pp 7,35%
Nombre empres. 19,57% 20,60% 1,03 pp 5,26%

Productes metàl·lics Nombre assal. 2,40% 2,25% -0,15 pp -6,25%
Nombre empres. 2,42% 2,14% -0,28 pp -11,57%

Construcció* Nombre assal. 7,60% 8,21% 0,61 pp 8,03%
Nombre empres. 9,42% 11,16% 1,74 pp 18,47%

Comerç a l'engrós Nombre assal. 6,33% 7,14% 0,81 pp 12,80%
Nombre empres. 7,68% 8,13% 0,45 pp 5,86%

Comerç al detall Nombre assal. 9,48% 9,23% -0,25 pp -2,64%
Nombre empres. 17,37% 16,56% -0,81 pp -4,66%

Educació i investigació Nombre assal. 6,37% 5,65% -0,72 pp -11,30%
Nombre empres. 2,55% 2,01% -0,54 pp -21,18%

Química Nombre assal. 3,01% 2,94% -0,07 pp -2,33%
Nombre empres. 0,38% 0,27% -0,11 pp -28,95%

* No inclou els instal·ladors

Nota: pp vol dir punts percentuals

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

tria a Catalunya 1999, Informe mensual de la Caixa, Informe sobre la conjuntura econòmica de la Caixa de Catalunya, Barcelona Economia, Pers-

pectiva econòmica de Catalunya de la Cambra de Comerç de Barcelona.

T20



Situació general del sector

L’evolució del sector es veu clarament condi-
cionada per la situació del mercat internacio-
nal, mentre que la demanda interna es manté
ferma gràcies al dinamisme del consum de les
llars. De tota manera aquest bon comporta-
ment del consum intern no es tradueix en una
major activitat per a la indústria, a causa del
fort increment de les importacions.

Pel que fa a les exportacions, estan pràctica-
ment estancades a causa de l’atonia del mercat
europeu, el principal mercat exterior del tèxtil, si

bé cal destacar la recuperació dels mercats de
l’Orient Llunyà un cop superada la pitjor fase de
la crisi. Aquesta situació té més repercussió en
els subsectors tèxtils de capçalera (filats i tei-
xits) actuants en el mercat de la indumentària.

L’activitat global del sector se situa per sota del
nivell de l’any anterior, si bé amb una evolució
negativa en el tèxtil i estable en la confecció.

Els problemes de preus s’han accentuat en la
primera meitat de l’any a causa de la impor-
tant oferta exterior, que continua pressionant
el mercat.

Anàlisi Sectorial 53

Indústria tèxtil (17) i confecció 
i pelleteria (18)

Nombre 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 5.071 5.279 5.686 5.909 5.901
Empreses 721 718 733 779 770
Ass./ Empr. 7,03 7,35 7,76 7,59 7,66
Incr. anual % 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 4,32% 7,96% 9,64% 12,55% 16,37%
Empreses 3,44% 2,43% -0,27% 5,99% 6,80%
Ass./ Empr. 0,85% 5,40% 9,94% 6,20% 8,96%

T21 Indústria tèxtil (17) i confecció i pelleteria (18). Mataró. 1998 - 1999

G39 Indústria tèxtil i confecció i pelleteria. 
Mataró. 1997 - 1999
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G41 Variació interanual assalariats indústria tèxtil i de la 
confecció. Mataró i Catalunya. 1997 - 1999
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Per als propers mesos s’espera que continuï
aquesta tendència negativa en el tèxtil, men-
tre que el punt i la confecció continuaran mos-
trant una evolució més positiva com a conse-
qüència de la forta expansió exterior de les
grans cadenes de distribució tèxtil com Zara,
Cortefiel o Mango. 

Segons dades del Consejo Intertextil Español,
el sector tèxtil espera tancar l’any 1999 amb
un creixement de les exportacions d’un 2%
respecte l’any anterior. Les importacions aug-
mentaran un 4%, i la taxa de cobertura de les
importacions passarà del 66% al 62%. 

Mataró

L’alentiment, i fins i tot decreixement, del sec-
tor tèxtil espanyol que s’està produint des de
finals de 1998 sembla que no està tenint lloc
a Mataró. Si més no, així ho apunten les
dades del Departament de Treball referents a
empreses amb assalariats i dels cotitzants al
règim general de la Seguretat Social. L’incre-
ment interanual mitjà d’assalariats en el mes
de setembre ha estat del 16,4%, l’increment
més important dels darrers dos anys. Però a
més en els dos trimestres precedents els
increments han estat del 12,5% i del 9,6%,
situant l’increment mitjà d’assalariats de 1999
en el 12,9%. El nombre total d’assalariats del
sector en el mes de setembre ha estat de
5.901, xifra que ha fixat la quota d’aquest sec-

tor en el 24%, un 7,3% més que fa un any,
però lluny de la quota que tenia el 1993, quan
gairebé el 30% dels assalariats treballaven en
el tèxtil i la confecció.

Aquestes dades tenen més rellevància si es
contrasten amb les de Catalunya. Al llarg de
1999 els increments en els assalariats a Cata-
lunya han estat pràcticament inexistents, de
manera que hi ha el mateix nombre d’assala-
riats que fa dos anys, uns 80.000. 

Una possible causa de l’evolució contraposa-
da entre ambdós àmbits pot trobar-se en el fet
que el mercat de la indústria tèxtil mataronina
se centra principalment en un consum intern,
que com ja hem dit, és el que està aguantant
el sector tèxtil a Espanya. Tot i així, no s’ha
d’oblidar l’aflorament d’ocupació anterior-
ment submergida com una altra possible cau-
sa que pot explicar l’increment considerable
del nombre d’assalariats del tèxtil en els
darrers períodes. Aquest aflorament pot ser,
en el cas de Mataró, especialment rellevant,
ateses les característiques de la confecció del
gènere de punt, força intensiva en el factor
treball o mà d’obra.

El nombre d’activitats econòmiques que s’ob-
té a través de l’impost d’activitats econòmi-
ques ha crescut en el darrer any un 10,4%,
xifra que confirma el període de creixement
que actualment està vivint el sector a la ciutat. 

Anàlisi Sectorial54

G42 Evolució IAE del sector tèxtil i confecció. Mataró. 1997 - 1999
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària de l’Ajuntament  de Mataró.
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Situació general del sector

El bon comportament del consum té un efec-
te molt clar en el comerç. Així, l’índex de ven-
des que elabora l’INE fa un any que presenta
percentatges de variació interanual positius.
Aquest mateix tipus de resultat és el que
s’obté en l’enquesta al comerç minorista que
realitza la Cambra de Comerç, que ha acon-
seguit augments més importants en els sec-
tors de vehicles i accessoris, de parament de
la llar i de grans superfícies que en els altres
sectors. Per als propers mesos es preveu un
augment de les compres i una millora de la
marxa dels negocis en tots els sectors del
comerç al detall.

Mataró

Sembla que la massa assalariada del comerç
al detall a Mataró comença a recuperar-se

dels descensos enregistrats entre el tercer tri-
mestre de 1998 i mitjans de 1999. Durant
aquest període les variacions interanuals
aconseguides trimestre a trimestre han estat
sempre negatives, amb valors inferiors al -6%
i que han arribat fins i tot al -10,7%. En el ter-
cer trimestre de 1999 l’increment aconseguit
ha estat del 5,4%, increment que s’ha produït
pràcticament en tots els tipus d’empresa, ja
sigui gran o petita, a excepció de les que
tenen entre 31 i 50 treballadors assalariats,
que ha estat l’únic tram on s’han perdut assa-
lariats. Sigui com sigui, el nombre d’assala-
riats del sector resta encara lluny dels enre-
gistrats a principis de 1998.

A Catalunya aquesta desacceleració en la
creació d’ocupació en el comerç al detall no
s’ha produït, tot i que el nombre d’assalariats
durant el segon semestre de 1998 no va créi-
xer gaire. Ha estat al 1999 quan el comerç ha
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Comerç al detall (52)

General Comerç especialitzat Comerç no especialitzat

% de variació sobre % de variació sobre % de variació sobre

índex mes mateix mes índex mes mateix mes índex mes mateix

mes

anterior any anterior anterior any anterior anterior any ante-

rior

set-98 117,13 9,02 7,22 118,72 19,77 8,04 115,81 -5,41 6,84
oct-98 123,45 5,40 8,20 124,66 5,00 7,32 122,83 6,06 10,52
nov-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 99,73 -18,46 4,25 98,69 -21,05 2,25 102,41 -14,07 8,19
mar-99 115,12 15,43 9,84 116,08 17,62 9,45 114,05 11,37 10,50
abr-99 112,08 -2,64 2,95 113,76 -2,00 4,74 110,46 -3,15 0,64
mai-99 116,87 4,27 2,21 119,19 4,77 2,04 114,23 3,41 2,24
jun-99 121,13 3,65 5,32 123,47 3,59 6,83 118,56 3,79 2,66
jul-99 135,07 11,51 6,10 134,13 8,63 6,31 138,26 16,62 5,74

T22 Índex de vendes. Espanya. Setembre 1998 - setembre 1999

Font: Instituto Nacional de Estadística

Nombre 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 2.155 2.235 2.228 2.219 2.272
Empreses 640 664 628 633 619
Ass./ Empr. 3,37 3,37 3,55 3,51 3,67
Incr. anual % 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats -6,83% -7,61% -10,70% -9,83% 5,43%
Empreses 1,27% 0,61% -5,28% -2,01% -3,28%
Ass./ Empr. -8,00% -8,16% -5,72% -7,98% 9,01%

T23 Comerç al detall (52). Mataró. 1998 - 1999

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

T22



crescut considerablement amb increments
interanuals superiors al 6%.

Més similar és l’evolució de les empreses amb
assalariats en els dos àmbits estudiats, ja que
en la comparació interanual al llarg de 1999 s’ha
produït una davallada de magnitud semblant.

L’evolució seguida per les activitats econò-
miques (IAE) dedicades al comerç és similar
a la dels assalariats a Mataró. A finals del
tercer trimestre, el creixement d’activitats
del detall alimentari ha estat del 9,2%, men-
tre que el del no alimentari ha estat del
10,1%.
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G43 Comerç al detall. Mataró. 1997 - 1999
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Situació general del sector

Un fet que ja està afectant el sector de l’edu-
cació, sobretot en l’ensenyament primari, és
el descens de la natalitat. Prova d’aquest fet
és que alguns instituts de poblacions que fa
anys tenien problemes de massificació, avui
dia s’enfronten a una reducció progressiva del
nombre d’alumnes. Sembla que els darrers
quatre anys la població escolar de Catalunya
ha perdut uns 100.000 alumnes, aproximada-
ment. Diversos experts coincideixen en
assenyalar que la caiguda demogràfica ha
castigat especialment els centres de menor
qualitat. 

El descens de la demanda ha provocat una
certa competència entre els centres per tal de
captar alumnes. En l’actualitat no únicament
l’escola privada realitza campanyes publicità-
ries, sinó que cada cop més els centres
públics, fent ús de la seva autonomia, desti-
nen una petita part del seu pressupost a
aquesta tasca. Alguns pedagogs coincidei-
xen en afirmar que una certa rivalitat pot
repercutir en una millora de la qualitat de 
l’ensenyament. 

Mataró

Tal com ja es va esmentar en l’anterior infor-
me de conjuntura, el creixement en el nombre
d’assalariats està patint una desacceleració al
llarg de 1999. Així, durant el primer semestre
de l’any els increments interanuals aconse-
guits han estat baixos, amb valors que van del
4,8% al 5,8%, i que han arribat a un valor
negatiu en el tercer trimestre de l’any (-3,9%).
L’evolució seguida per les empreses ha estat
similar a la dels assalariats però amb varia-
cions interanuals més significatives, fins a
aconseguir un decrement en el mes de setem-
bre del 21,2%.

En el darrer trimestre de 1998 i el primer de
1999 el nombre d’assalariats i d’empreses
dedicats a la investigació i desenvolupament
va ser zero, però en els dos trimestres
següents el nombre d’assalariats va passar a
4 i 9 respectivament, i el nombre d’empreses
va passar a 1.

La quantitat d’empreses del sector ha davallat
significativament (20 menys que l’any ante-
rior), fet que comportaria evidentment una
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Educació (80) 
i investigació i desenvolupament (73)

Nombre 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 1.448 1.531 1.552 1.463 1.392
Empreses 94 107 85 78 74
Ass./ Empr. 15,40 14,31 18,26 18,76 18,81
Incr. anual % 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 4,40% 6,39% 4,79% 5,78% -3,87%
Empreses 4,44% 9,18% -13,27% -17,02% -21,28%
Ass./ Empr. -0,04% -2,56% 20,82% 27,48% 22,11%

T24 Educació (80) i investigació i desenvolupament (73). Mataró. 1998 - 1999

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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reducció en el nombre d’assalariats. D’altra
banda, les empreses supervivents han aug-
mentat molt les seves dimensions en el
mateix període, de manera que el nombre
d’assalariats ha augmentat fins a 18,8, és a
dir, 4 treballadors per empresa per sobre de la
mitjana de Catalunya. 

Malgrat que les dades referents a assalariats i
centres de cotització registrats al Règim
General de la Seguretat Social han patit un

davallada en el darrer any, les dades que fan
referència al nombre d’activitats econòmiques
segueixen una evolució contrària, amb un
increment del 12% entre setembre de 1998 i
setembre de 1999. Aquest increment s’ha evi-
denciat en epígrafs relatius a la formació no
reglada, dada que pot indicar la creixent
importància de la formació especialitzada ja
sigui en àmbits culturals o de lleure com,
sobretot, la formació contínua i de reciclatge
vinculada al món professional.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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Situació general del sector

Si alguna cosa ha caracteritzat 1999 ha estat
el “boom” que ha tingut el sector de la cons-
trucció, que sobretot s’ha centrat en la cons-
trucció de noves vivendes. Així la vivenda viu
un auge que ha situat la producció en nivells
rècord i els preus en cotes molt altes. Segons
els experts aquest any s’han iniciat a Espanya
més de 500.000 vivendes, i malgrat aquesta
enorme oferta, els preus han pujat de mitjana
un 10% al conjunt de tota Espanya, i d’un
15% a Catalunya. Els motius d’aquest aug-
ment del preu dels habitatges ha estat degut
a què els materials de la construcció han pujat
el 20%, a l’increment dels costos salarials
provocat per una escassetat de mà d’obra i la
pujada del preu del sòl de moltes ciutats. Els
constructors i el promotors estan denunciant
que el fort increment dels costos de produc-
ció pot provocar a mig termini una seria frac-
tura en l’activitat del sector. Així segons la
Cambra de Contractistes d’Obres de Catalun-
ya (CCOC) la construcció necessita incorpo-
rar cada any 12.000 joves per fer front a l’en-
velliment i el descens de la mà d’obra, i la

realitat és que s’incorporen uns 1.500. Com a
conseqüència els costos laborals han aug-
mentat un 27,6% en els darrers dos anys.

La situació es tan desbordant que ha arribat a
ser qualificada pel president de l’Associació
de Promotors Constructors (APCE) de “dispa-
ratada”. Hi ha comunitats on és pràcticament
impossible trobar mà d’obra qualificada, i
alguns promotors, han arribat a parar les
obres “perquè no estan disposats a entrar en
una subhasta de materials i de treballadors”
segons diu el secretari de l’APCE.

Respecte a les previsions per a l’any 2000,
totes les fonts consultades sostenen que
encara que el proper exercici serà bo per a
l’activitat i les vendes d’habitatges, la deman-
da no podrà suportar una altra pujada del 7%,
i situen en el 5% el límit de creixement dels
preus si no es vol assistir a una baixada del
ritme de vendes de les promocions en curs.
Es recomanable un control sobre els preus
per evitar situacions de crisi com les que es
van registrar al final de l’anterior boom immo-
biliari produït a la fi dels anys vuitanta. 
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Construcció (45)7

7 En aquest epígraf s’inclouen els instal·ladors

Dades anuals 3r trimestre

1996 1997 1998 1998 1999

Obres menors 659 672 569 146 135
Obres majors 180 252 225 42 54
Obres totals 839 924 794 188 189

T25 Expedients d'obres. Mataró. 1996 - 3r trimestre 1999

Font: elaboració pròpia a partir de les dades subministrades pel Servei d’Obres de l’Ajuntament de Mataró.
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Com a punt positiu, destacar la presentació
per part de la CCOC d’un decàleg d’accions
de govern per tal d’augmentar la competitivi-
tat de la construcció catalana, a la Generalitat
de Catalunya el passat mes de desembre.
Una d’aquestes accions fan un especial èmfa-
si en el foment de la formació professional.

Mataró

Les dades que fan referència al nombre d’ex-
pedients d’obres mostren un volum similar
entre el tercer trimestre de 1998 i 1999, amb
188 i 189 expedients respectivament. La
diferència rau en què el volum d’obres majors

Anàlisi Sectorial60

Nombre 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 1.726 1.709 1.872 2.024 2.021

Empreses 347 366 391 404 417

Ass./ Empr. 4,97 4,67 4,79 5,01 4,85

Incr. anual % 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 29,77% 28,30% 20,62% 19,34% 17,09%

Empreses 18,84% 23,65% 18,13% 13,48% 20,17%

Ass./ Empr. 9,21% 3,76% 2,11% 5,16% -2,56%

T26 Construcció (45). Mataró. 1998 - 1999
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en el tercer trimestre de l’any s’ha incremen-
tat en un 28,5%.

Amb les dades facilitades pel Departament de
Treball, el nombre d’assalariats a la construcció
no para de créixer, i el primer semestre de 1999
finalitza amb 2.024 assalariats, el màxim històric
de la sèrie. Ni quan s’estava realitzant la urbanit-
zació de Via Europa s’havia aconseguit un nom-
bre tan elevat de treballadors en el sector. Es
porta dos anys i mig amb increments interanuals
positius de la sèrie, i que en cap cas aquest
increment no s’ha situat per sota del 17%.

També el nombre d’empreses de la construc-
ció està creixent moltíssim, arribant a aconse-
guir en el tercer trimestre de 1999 un incre-
ment interanual del 20,2%, un increment

superior al dels assalariats. Aquesta prolifera-
ció d’empreses del ram de la construcció
suposen una davallada de la grandària mitja
de les empreses, tot i que continua prop dels
5 treballadors per empresa.

En la comparativa del creixement de la cons-
trucció a Mataró i a Catalunya, els valors dels
assalariats de Mataró continuen estan per
sobre dels de Catalunya, però amb una clara
tendència a convergir.

Les dades referents a activitats econòmiques
registrades, no fan sinó confirmar l’empemta
de la construcció a Mataró, aconseguint
superar els valors de 1997 –període d’urbanit-
zació de Via Europa-, i amb un increment res-
pecte 1998 del 18,5%.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària de l’Ajuntament  de Mataró.
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Situació general del sector

En els primers mesos de l’any 1999 el sector
es trobava en una dinàmica d’alentiment de
l’activitat. Però en el mes de setembre sembla
que s’ha recuperat, ja que ha aconseguit un
dels increments interanuals més intensos en
l’índex de producció industrial amb 7,4%.
L’increment interanual aconseguit sobre l’acu-
mulat entre gener-setembre ha estat del 4%.

Les perspectives de creixement del sector per
a aquest any se situen al voltant del 3%,
segons dades de la patronal del sector FEI-
QUE. Aquest augment és molt significatiu en
termes relatius, i no tant en termes absoluts,
perquè aquesta millora queda una mica lluny
dels creixements dels principals països euro-
peus. Amb aquesta conjuntura, l’any 2000 es
presenta com a molt més positiu, en el sentit
que s’espera un creixement del sector al vol-
tant del 4%.

Aquest any també ha augmentat la inversió de
manera considerable, ja que les previsions de
la patronal apunten a un 10% d’alça sobre el
volum invertit l’any 1998. Cal tenir en compte
que a Espanya, el sector químic és l’àrea
industrial que més recursos destina a investi-
gació, de manera que prop del 23% del total
de despeses de R+D de les empreses indus-
trials espanyoles corresponen a les empreses
dedicades a la química.

Aquest sector ocupa més de 123.000 perso-
nes, una xifra que ha sofert un lleuger aug-
ment aquest any i que per l’any vinent es pre-
veu que es mantingui estable. 

Mataró

Al llarg dels nou primers mesos de 1999, el
nombre d’assalariats que treballen en el sec-
tor químic ha anat augmentant paulatinament,
situant-se per sobre dels 700 en el tercer tri-

Anàlisi Sectorial62

Indústria química (24)

Nombre 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 683 645 672 694 724

Empreses 14 12 10 10 10

Ass./ Empr. 48,79 53,75 67,20 69,40 72,40

Incr. anual % 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats -7,70% -2,86% -4,68% 1,02% 6,00%

Empreses 0,00% -7,69% -28,57% -28,57% -28,57%

Ass./ Empr. -7,70% 5,23% 33,45% 41,43% 48,40%

T27 Química (24). Mataró. 1998 - 1999

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

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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mestre de l’any. Les dades d’assalariats
suposen un revifament per al sector, que en
els trimestres anteriors havia entrat en una
dinàmica de davallada continua en les dades
d’assalariats.

En la comparació interanual de la sèrie, s’ob-
serva com al llarg dels diferents trimestres de
1999 el percentatge de variació ha anat crei-
xent, i en el tercer trimestre aquest increment ha
estat molt superior a l’aconseguit a Catalunya.

Pel que fa al nombre d’empreses amb treba-
lladors assalariats, durant 1999 el nombre

s’ha quedat estabilitzat en 10, si això li
sumem que l’augment del nombre d’assala-
riats, s’obté que el tamany mitjà de les empre-
ses ha experimentat un creixement de gairebé
el 50% amb més de 70 treballadors per
empresa, més del doble dels assalariats que
tenen de mitja les empreses del sector a
Catalunya (30,2).

Les dades corresponents al nombre d’IAE del
sector químic, no fan sinó refermar la tendèn-
cia és de creixement que s’observa amb les
dades d’assalariats.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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Mataró

Contràriament al que està succeint en el comerç
al detall, el comerç a l’engròs segueix amb el
seu creixement continuat, i sembla que ha recu-
perat l’empenta de trimestres anteriors, tot i que
es troba lluny dels increments aconseguits en la
primera meitat de 1998. Durant els tres primers
trimestres de 1999, els increments interanuals
aconseguits han anat pujant trimestre rera tri-
mestre, fins arribar a aconseguir un valor del
22,2% en el tercer trimestre de 1999.

També el nombre d’empreses ha anat aug-
mentant al llarg de 1999, a mitjans del qual
van superar la quantitat de 300. Aquests
increments contrasten amb l’evolució del sec-
tor a Catalunya, que fa un any que experi-
menta decrements en el nombre d’empreses.

El nombre d’assalariats a Catalunya creix,
però més lentament que a Mataró.

La dimensió mitjana de l’empresa dedicada al
comerç a l’engròs a Catalunya se situa en 7,4
assalariats per empresa, mentre que la de
Mataró, a finals del tercer trimestre de 1999, se
situa en 5,8. Així, continua havent una impor-
tant diferència en la dimensió de les empreses
del sector en tots dos àmbits, malgrat que en
els darrers períodes tendeixen a aproximar-se. 

Les dades corresponents a l’IAE del comerç a
l’engròs per al tercer trimestre de 1999 confir-
men la línia de creixement de les altres dues
sèries estudiades (empreses i assalariats),
amb un augment del 6,4% en el nombre d’ac-
tivitats econòmiques registrades respecte del
mateix trimestre de l’any anterior.

Anàlisi Sectorial64

Comerç a l’engròs (61)

Nombre 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 1.439 1.539 1.580 1.701 1.759
Empreses 283 286 294 310 304
Ass./ Empr. 5,08 5,38 5,37 5,49 5,79
Incr. anual % 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 16,61% 18,38% 13,10% 19,96% 22,24%
Empreses -0,70% -2,05% -0,68% 8,77% 7,42%
Ass./ Empr. 17,44% 20,87% 13,87% 10,28% 13,79%

T28 Comerç a l'engròs (51). Mataró. 1998 - 1999

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

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

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei de Tresoreria i
Gestió Tributària de l’Ajuntament de Mataró.

1.000
1.100
1.200

1.300
1.400
1.500
1.600

1.700
1.800

09/97 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats

240
250
260

270
280
290
300

310
320

Empreses

Assalariats Empreses
0

1

2

3

4

5

6

09/97 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

G61 Comerç a l'engròs. Mataró. 1997 - 1999

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

09/97 12/97 03/98 06/98 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Mataró Catalunya
0

100

200

300

400

500

600

set-97 set-98 set-99

Evolució IAE del sector del comerç a l'engròs. G64
Mataró. Setembre 1997 - setembre 1999

G63 Variació interanual assalariats. Comerç a l'engròs.
Mataró i Catalunya. 1997-1999

Assalariats per empresa. Comerç a l'engròs. G62
Mataró. 1997 - 1999

T28

G61, G62, G63

G64



Situació general del sector

Durant el primer semestre de 1999, l’evolu-
ció del sector metal·lúrgic s’ha caracteritzat
per una desacceleració  en el ritme de crei-
xement que venia mostrant en els dos
darrers exercicis, com a conseqüència, bàsi-
cament, del retrocés dels mercats exteriors.
No obstant, sembla que l’activitat mantindrà
al llarg de l’any una tendència progressiva-
ment positiva i una demanda interna força
dinàmica. 

La producció real ha experimentat en el perí-
ode gener-juny un augment de gairebé el 4%
en relació amb el segon semestre del 1998,
taxa que se situa per sota de l’enregistrada en
el conjunt de 1998 (11,7%). La capacitat pro-
ductiva de les empreses ha estat del 84,9%
en els sis primers mesos de l’any, però s’ha

produït una millora en el tercer trimestre que
l’ha situat en un percentatge que oscil·la
sobre el 86%.

Aquest optimisme moderat del sector no s’ha
produït en tots els subsectors, ja que els més
afectats per la desacceleració han estat els
fabricants de productes metàl·lics per a la
indústria i el consum.

Les previsions del sector per al conjunt del
1999 són positives. S’espera que la situació
millori en la segona part de l’exercici i que,
finalment, la producció real assoleixi un crei-
xement d’aproximadament el 5% i l’ocupació
augmenti entre un 1% i un 2%. L’apartat més
incert és el del comerç exterior, en el qual s’ha
de preveure una millora de les vendes del sec-
tor català i un dinamisme similar a l’actual
quant a les importacions.

Anàlisi Sectorial 65

Fabricació de productes metàl·lics (28)

Nombre 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 545 565 564 561 555
Empreses 89 91 89 82 80
Ass./ Empr. 6,12 6,21 6,34 6,84 6,94
Incr. anual % 09/98 12/98 03/99 06/99 09/99

Assalariats 4,81% 7,41% 2,17% -0,53% 1,83%
Empreses -8,25% -7,14% -8,25% -6,82% -10,11%
Ass./ Empr. 14,23% 15,68% 11,36% 6,75% 13,29%

T29 Fabricació de productes metàl·lics (28). Mataró. 1998 - 1999

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

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

L’alentiment patit pel sector durant els nou pri-
mers mesos a Catalunya també ha tingut lloc a
Mataró, on els increments assolits han estat
força minsos, i en el cas del segon trimestre,
fins i tot negatius. Aquesta desacceleració es fa
més palesa en la sèrie dels centres de cotitza-
ció, ja que la variació interanual té tant a Cata-
lunya com a Mataró valors negatius, però con-
tinua sent més acusada en el cas de Mataró.

El petit increment dels assalariats i un decre-
ment força notori de les empreses comporta
necessàriament un creixement de la dimensió
mitjana de les empreses, dimensió que ha
arribat a gairebé 7 treballadors assalariats per
empresa. Malgrat aquest increment de la
plantilla mitjana en el sector a Mataró, el valor
continua per sota del de Catalunya, que és de
més de 9 assalariats per empresa.

En l’epígraf 31 de l’Impost d’Activitats Econò-
miques hi ha registrades les activitats refe-
rents a la fabricació de productes metàl·lics.
Entre el setembre de 1998 i el de 1999, en
aquest epígraf s’ha produït, contràriament a
l’evolució del nombre d’empreses amb assa-
lariats, un increment del 10,2%, xifra que
suposa un augment considerable tot i no arri-
bar al nivell d’activitats assolides dos anys
abans. Una possible causa d’aquest incre-
ment del nombre d’activitats econòmiques
del sector és la seva vinculació amb el sector
de la construcció, que a Mataró ha tingut un
ascens important.

El fet que el nombre d’empreses no hagi
augmentat, mentre que sí ho ha fet el nom-
bre d’activitats econòmiques, es deu potser
a que en les dades d’assalariats i centres de
cotització no s’inclouen els autònoms, i a
l’IAE sí.

Anàlisi Sectorial66

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària de l’Ajuntament de Mataró.
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Ocupació

Contractacions a  Mataró* i el Maresme**

Expedients de Regulació d’Ocupació a Mataró 

i el Maresme

Atur registrat a Mataró* i el Maresme**

Comparació mercat laboral: Mataró* i el Maresme**

Atur registrat i treballadors afectats per expedients de regulació han estat
els dos indicadors amb una evolució més positiva. Per contra el nombre
de contractes registrats ha presentat un descens respecte l’any anterior.

Publicacions utilitzades: ICTNET, El País, La Vanguardia, Cinco Días, Expansión i Avui



Continua a bon ritme el nombre de contracta-
cions tant a Mataró* com al Maresme**. A par-
tir de l’any 1994, el nombre de contractes
registrats a les OTG de Mataró es va recupe-
rant de manera progressiva, i és amb l’entrada
en vigor de la reforma laboral de 1997 quan és
dispara el nombre de contractacions. Com a
exemple, destaca la important recuperació de
la contractació indefinida, que ha passat d’a-
cumular un 5% dels contractes a tenir-ne prop
del 13% en el tercer trimestre de 1999.

A Mataró*, els nou primers mesos de 1999
s’han signat 17.502 contractes, xifra un 4%
superior a la dels mateixos mesos de l’any
1998. L’increment en les contractacions al
Maresme**, del 22,5%, ha estat més significatiu.

La contractació indefinida, tipologia de con-
tracte cap a la que estava orientada la refor-
ma de l’any 1997, continua tenint aproxima-
dament el mateix pes sobre tota la
contractació. En destaca, però, el 15,9% de

Ocupació68

Contractació a Mataró* i al Maresme**

Mataró* Sexe Segons edat Durarada del contracte Sectors

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

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

1999 2n tr. 5.901 3.028 2.873 656 1.670 1.192 1.729 654 2.958 156 1.851 936 201 1.164 648 3.888

1999 3r tr. 4.915 2.553 2.362 718 1.410 960 1.331 496 2.511 213 1.561 630 140 912 506 3.357

Maresme** Sexe Segons edat Durada del contractep Sectors

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

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

1999 2n tr. 11.068 6.231 4.837 1.458 3.327 2.134 3.068 1.081 5.376 273 3.657 1.762 285 2.205 1.228 7.350

1999 3r tr. 10.360 5.840 4.520 1.747 3.331 1.869 2.517 896 5.093 422 3.539 1.306 210 1.915 1.131 7.104

*Els indeterminats no inclouen els indefinits

**S'inclouen els següents contractes: a temps parcial, indefinit 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.

T30 Evolució de les contractacions a Mataró i a la comarca del Maresme. 1997 - 3r trim. 1999.

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

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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contractes indefinits que es van signar en el
segon trimestre de 1999, percentatge que es
troba tres punts per sobre de l’habitual en els
darrers períodes. Cal veure, però, com evolu-
cionarà en el darrer trimestre de l’any aquest
tipus de contractes després que el Ministeri
de Treball hagi decidit eliminar les bonifica-
cions per als contractes temporals que es
converteixin en fixes. Les ajudes es retiren per
a les figures de contractes temporals més uti-
litzades per les empreses, que són els d’obra
o serveis i els eventuals per circumstàncies de
la producció.

Les bonificacions per a la conversió en fixes
es mantenen estrictament per als contractes
formatius, dirigits a estimular la incorporació
dels joves al Mercat de Treball (pràctiques,
formació i relleu), tot i que es redueixen les
ajudes a la cotització del 25% al 20%. La res-
ta d’incentius són per a les contractacions
indefinides des del seu inici.

Les dones continuen assolint percentatges de
contractació considerables respecte el total

de contractes registrats, tot i no aconseguir
superar el 50% en el segon i tercer trimestre,
com ja va succeir en el primer. Des de fa un
any aproximadament, els percentatges de
contractació a Mataró* corresponents respec-
tivament a homes i dones tendeixen a conver-
gir. Pel que fa a la resta del Maresme** els per-
centatges de contractació femenina no s’han
vist afectats per la reforma laboral de 1997.
Així, abans de la reforma, aproximadament un
39,5% dels contractes van ser per a dones, i
després de la reforma aquest percentatge
s’ha incrementat en 0,2 punts.

Per edats, la contractació a Mataró* en el ter-
cer trimestre de 1999 continua tenint uns per-
centatges similars als de fa un any. Els
menors de 30 anys concentren un 62% dels
contractes, tot i que n’ha variat la distribució,
perquè els contractats d’entre 20 i 24 anys
han passat d’acumular el 30% al 28%, men-
tre que els que tenen entre 25 i 29 anys han
anat en sentit contrari, passant del 18% al
19,5%. A la resta del Maresme** i durant el ter-
cer trimestre, la contractació dels menors de

Ocupació 69
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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30 anys representa el 70% del total, mentre
que en la resta de mesos els percentatges són
més similars als de Mataró*.

La taxa de temporalitat a Mataró* en el tercer tri-
mestre ha estat del 87%, mentre que un any
abans va ser del 91%. Dit amb altres paraules,
la contractació indefinida ha representat el
12,8%, mentre que un any abans va ser del
9,2%. Pel que fa a la resta del Maresme** la
durada dels contractes ha tingut una evolució
inesperada, ja que la contractació de menys de
sis mesos s’ha reduït en un 32,8% en el darrer
any, però s’ha compensat amb un important
augment en la contractació indeterminada, ja
que aquesta modalitat de contractes s’ha doblat
en un any. També la contractació indefinida al
Maresme ha guanyat pes en el darrer any.

Els serveis a Mataró* acaparen tradicionalment
més del 70% dels contractes, però el fort
impuls de la construcció en els darrers mesos,
també en la indústria, ha fet que durant l’estiu
la contractació en els serveis s’hagin situat en
el 68%. A la resta del Maresme** la construc-
ció i els serveis han estat els dos sectors que

han incrementat el volum de contractes regis-
trats, mentre que la indústria ha estat la que ha
patit una davallada més significativa: en els
darrers dos anys ha perdut un 35% de pes en
total de contractes registrats.

Sembla que aquest pes tan representatiu del
sector serveis sobre el total de la contractació
registrada es mantindrà o, fins i tot, arribarà a
superar aquest percentatge en els pròxims
quatre anys8. Activitats com els serveis a les
empreses, les comunicacions, i allò que ja es
coneix com els “altres serveis” (personals,
recreatius, culturals i socials) són les que tin-
dran en el futur millors perspectives laborals
des del punt de vista de la demanda. A més,
segons el mateix informe, es produirà un
increment del nivell d’estudis requerits i de les
ocupacions laborals utilitzades, alhora que
també creixeran de forma paral·lela les ocu-
pacions menys qualificades. La causa subja-
cent de tot aquest procés és que aquestes
ocupacions estan perdent progressivament
les seves qualitats d’amortidor de l’ocupació
total, i de mica en mica perdran el seu marcat
caràcter anti-cíclic.

Ocupació70

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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8 Tendència apuntada a partir dels resultats de l’estudi “El sector serveis i l’ocupació a Espanya”, realitzat per la Fundación del Banco Bilbao-Vizcaya.
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Ocupació 71

Mataró

Durant el tercer trimestre de 1999 només hi ha
hagut dos treballadors afectats per Expedients
de Regulació d’Ocupació, valor que suposa un
mínim històric des de l’inici de la sèrie, l’any
1994. En l’acumulat dels darrers dotze mesos,
el total de treballadors afectats per ERO han
estat 81: aquesta xifra és un 77% inferior a la
del mateix trimestre d’ara fa un any.

En la sèrie d’acumulats en el darrer any, un
54% dels treballadors que s’han vist afectats
per ERO pertanyen a la indústria tèxtil.

Maresme

Els 6% dels treballadors afectats per expedients
de regulació al Maresme treballaven a Mataró,
xifra força inferior a la de l’anterior informe, quan
aquest percentatge s’elevava fins al 40%.

Expedients de Regulació de l’Ocupació
a Mataró i al Maresme

Nombre d'expedients1r tr. 972n tr. 973r tr. 974t tr. 971r tr. 982n tr. 983r tr. 984t tr. 981r tr. 992n tr. 99 3r tr.

99

Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Indústria 2 3 1 2 1 2 4 1 3 1 0
Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serveis 0 1 1 1 2 0 1 0 1 2 0
Total 2 4 2 3 3 2 5 1 5 3 1
Treballadors afectats1r tr. 972n tr. 973r tr. 974t tr. 971r tr. 982n tr. 983r tr. 984t tr. 981r tr. 992n tr. 99 3r tr.

99

Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2
Indústria 57 80 6 41 55 85 130 15 29 10 0
Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T31 Nombre d'Expedients de Regulació d'Ocupació autoritzats i treballadors afectats.  Mataró.1996-3r trim. 99

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

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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El total de treballadors afectats per ERO en el
tercer trimestre pertanyen al subsector de
pesca i aqüicultura i a la construcció de
maquinària i equips mecànics. L’evolució
seguida pel nombre de treballadors acumu-
lats en els darrers dotze mesos és similar a la
de Mataró, amb una disminució del 52% res-

pecte el mateix trimestre de l’any 1998. En la
distribució per subsectors seguida pels afec-
tats per expedients destaca la indústria tèxtil,
que només ella sola acumula el 37,6% (més
de la meitat dels afectats) en tota la indústria
per expedients.

Nombre d'expedients1r tr. 972n tr. 973r tr. 974t tr. 971r tr. 982n tr. 983r tr. 984t tr. 981r tr. 992n tr. 993r tr. 99

Agricultura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
Indústria 6 5 2 5 1 3 5 1 7 2 1
Construcció 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Serveis 5 2 3 1 4 0 2 2 2 2 0
Total 12 7 5 7 5 3 8 3 12 5 2
Treballadors afectats1r tr. 972n tr. 973r tr. 974t tr. 971r tr. 982n tr. 983r tr. 984t tr. 981r tr. 992n tr. 993r tr. 99

Agricultura 10 0 0 9 0 0 0 0 13 0 2
Indústria 90 116 21 87 55 112 132 15 78 20 31
Construcció 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0
Serveis 67 24 44 5 42 0 17 23 25 12 0
Total 167 140 65 101 97 112 155 38 116 36 33

T32 Nombre d'Expedients de Regulació d'Ocupació autoritzats i treballadors afectats.  El Maresme.1996-3r trim. 99

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

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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Les dades sobre aturats registrats fan referèn-
cia als inscrits a les OTG (Oficines de Treball
de la Generalitat), però no informen sobre el
total d’aturats existents a Mataró* o al Mares-
me**. A nivell de tot Espanya es realitza l’En-
questa de Població Activa (EPA), una enques-
ta que porta a terme l’INE i que aconsegueix
el seu grau màxim de desagregació a nivell
provincial. 

Els nivells d’atur que mostra l’EPA són des de
fa anys sistemàticament superiors als enre-
gistrats a les oficines de treball, tot i que amb-

dós registres segueixen evolucions força simi-
lars. El nivell d’atur registrat és, per tant, un
bon indicador de com evoluciona l’atur en els
àmbits on l’EPA no té prou representativitat
estadística. Aquest any 1999 s’han realitzat
uns canvis en l’EPA per tal d’adaptar-la a la
normativa marcada per EUROSTAT (l’organis-
me que s’encarrega de l’estadística a Europa).
Des d’alguns àmbits s’apunten aquests can-
vis com els causants que la xifra d’ocupats
creixi per sobre del creixement econòmic, fet
que es constata amb les darreres dades
corresponents al tercer trimestre d’aquest any

Atur registrat a Mataró* i al Maresme**

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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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.
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a nivell estatal, on el creixement de l’ocupació
(4,7%) se situa un punt per sobre de l’incre-
ment del PIB (3,7%). Les conseqüències d’a-
questa modificació metodològica també han
afectat la simetria existent entre les dues
sèries (atur registrat i EPA).

Un cop fet aquest apunt, cal dir que el nom-
bre d’aturats registrats a l’OTG I de Mataró se
situa en 3.488, i la seva taxa d’atur (utilitzant
la població activa de 1996) en el 6,65%. Mal-
grat que el descens és continu, sembla que
s’ha suavitzat el ritme de caiguda, sobretot
durant la primavera i l’estiu.

Igual que la seva capital, la comarca del
Maresme** ha seguit la tendència de decreixe-
ment continu en el nombre d’aturats, però la
intensitat d’aquesta davallada ha estat inferior
a la de Mataró, amb un decrement del 19,4%.
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
Maresme**, que se situa en el 6,11%.

Durant el semestre analitzat, les variacions
interanuals en l’atur registrat a Mataró s’han
situat en percentatges que oscil·len entre el
15,4% i el 19,4%. En canvi, els descensos en
la comarca han estat entre el 14,3% i el
16,4%.

En el desglossament per sexes, la taxa d’a-
tur registrat ha disminuït notablement tant en
els homes com en les dones, i ha quedat
fixada respectivament en 4,8% i en 9,5%. En
la major part dels sis mesos analitzats, els
registres d’aturats han disminuït, respecte el
mateix mes de l’any anterior, més ràpida-
ment que els registres d’aturades. Aquest
menor decrement en el nombre de dones
aturades pot venir motivat per la progressiva
entrada de la dona en el Mercat Laboral, ja
que la taxa de població femenina activa a

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.
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
abr-99 3.732 1.682 2.050 37 1.792 284 1.334 285 625 1.698 1.409 3.106 469 157
mai-99 3.552 1.610 1.942 33 1.696 280 1.266 277 586 1.613 1.353 2.947 452 153
jun-99 3.519 1.616 1.903 34 1.655 279 1.253 298 574 1.608 1.337 2.913 457 149
jul-99 3.627 1.669 1.958 30 1.720 341 1.280 256 561 1.682 1.384 2.990 458 179
ago-99 3.667 1.679 1.988 31 1.768 339 1.282 247 583 1.708 1.376 3.026 474 167
set-99 3.488 1.506 1.982 29 1.599 253 1.319 288 577 1.611 1.300 2.809 492 187

Increment any anteriorDistrib. 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.
set-98 -17,6% -23,4% -12,3% 9,1% -19,5% -28,9% -11,9% -17,4% -22,5% -19,1%-12,1% -18,2% -17,4% -6,0%
oct-98 -17,7% -22,9% -13,2% 0,0% -18,8% -26,2% -12,8% -22,6% -24,7% -18,3%-12,1% -18,4% -16,1% -8,6%
nov-98 -19,3% -22,7% -16,3% -13,3% -20,4% -22,1% -14,4% -27,7% -28,8% -20,2%-11,6% -19,2% -22,7% -11,0%
des-98 -21,6% -25,1% -18,3% -18,0% -23,0% -28,8% -15,0% -29,7% -30,8% -24,3%-11,9% -21,4% -23,2% -19,8%
gen-99 -21,0% -23,1% -19,2% -23,8% -22,0% -28,3% -14,7% -31,6% -28,9% -24,7%-10,5% -20,7% -23,5% -18,9%
feb-99 -18,9% -20,4% -17,6% -12,5% -18,5% -24,0% -13,9% -34,0% -28,7% -21,3% -9,4% -18,6% -20,2% -21,1%
mar-99 -20,1% -20,6% -19,7% -14,6% -19,8% -26,6% -13,5% -38,3% -29,7% -23,8% -9,1% -19,9% -22,0% -18,7%
abr-99 -18,0% -19,5% -16,7% -17,8% -20,2% -17,4% -8,4% -37,8% -26,2% -22,0% -7,7% -18,0% -20,5% -8,2%
mai-99 -18,6% -18,3% -18,9% -28,3% -22,0% -9,1% -10,5% -34,7% -25,9% -22,9% -8,8% -19,1% -19,3% -6,7%
jun-99 -17,8% -15,5% -19,6% -17,1% -21,5% -7,9% -11,1% -28,9% -25,9% -20,9% -9,1% -18,4% -17,8% -2,6%
jul-99 -15,4% -12,8% -17,6% -23,1% -19,2% 0,0% -6,5% -37,7% -26,2% -17,8% -6,6% -16,2% -15,5% -0,6%
ago-99 -16,8% -16,8% -16,9% -13,9% -19,2% -11,9% -7,6% -39,9% -26,7% -19,7% -7,5% -17,9% -11,9% -9,2%
set-99 -19,4% -20,7% -18,4% -19,4% -24,0% -20,4% -7,6% -34,8% -31,8% -20,6%-10,5% -21,0% -13,4% -8,8%

T33 Dades d'atur a Mataró* fins el 3r trimestre del 1999

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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Mataró és del 43%, mentre que la masculina
se situa en el 69%, un diferencial prou
important. Segons el Ministeri de Treball i
Assumptes Socials, es preveu que més de la
meitat de la creació de llocs de treball pre-
vistos per a l’any 2000 estarà destinada a les
dones.

Per trams d’edat, s’han continuat produint els
descensos en tots tres grups. Les disminu-
cions més importants han tingut lloc, com ja
ve sent habitual, en el grup dels més joves,
seguit pel grup d’edat intermèdia i, finalment,
els que tenen més de 45 anys. Un factor expli-
catiu d’aquesta diferent evolució de l’atur
entre els joves i els no tan joves, i que sembla
important per poder pal·liar l’atur, és la mobi-
litat geogràfica. A Catalunya, per exemple, el
percentatge d’ofertes pendents a finals de
1998 s’ha situat, d’acord amb les dades de l’I-
NEM, en poc menys del 26% del total.

Segons les dades  de l’EPA, hi ha una baixa
proporció d’aturats disposats a acceptar un
canvi de residència com a condició per acce-
dir a una feina. En el tercer trimestre de 1999,
un 24% d’aturats espanyols afirmava estar
disposat a canviar de residència, percentatge
bastant inferior als que acceptarien les altres
tres circumstàncies per les que varen ser pre-
guntats en l’enquesta: un 73% canviaria d’o-
cupació, un 56% acceptaria ingressos infe-
riors als esperats i un 62% ocuparia un lloc de
treball de categoria inferior a l’esperada. Per
trams d’edat, els aturats entre 20 i 29 anys
semblen molt més proclius a la mobilitat, amb
percentatges d’acceptació al canvi propers al
40%, mentre que el grup de més de 55 anys
no arriba al 10% de respostes positives. Per
tant, fomentar la mobilitat de la gent de més
edat sembla una possible solució a l’atur d’a-
quest grup. De fet, aquesta és una de les
mesures que pretén impulsar el “Plan de

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

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

< 25 a 25-44 > 45 a

97 - 4t trim. 98 . 1r trim. 98 - 2n trim. 98 - 3r trim.

G81 Increment d'aturats segons edats respecte el mateix 
trimestre del l'any anterior. Mataró. 1998 - 1r trim. 1999 

Potenciar la
mobilitat

geogràfica és
una solució

per pal·liar la
manca de mà

d’obra
d’algunes

regions

G80



Ocupació76

Empleo 1999”. Una altra alternativa que s’ini-
ciarà pròximament és la concessió per part de
l’INEM de la renda mínima d’inserció, amb
l’objectiu d’ajudar els col·lectius que més difi-
cultats tenen a l’hora de trobar una feina. Els
aturats de llarga durada, els més grans de 45
anys i amb càrregues familiars que no cobren
cap prestació se’n podran beneficiar. 

La construcció, veritable impulsor econòmic
d’Espanya i Catalunya, sense oblidar Mataró,
ha aconseguit un decrement significatiu al
llarg del darrer any en el nombre d’aturats
registrats (-20,5%). Malgrat tot, aquest no ha
estat el sector que més ha reduït el nombre
d’aturats en l’últim any, ja que la indústria i
també els que cerquen la seva primera feina
han experimentat reduccions més importants,
en termes relatius. Tot i així, la construcció és
un sector on falta mà d’obra, especialment
mà d’obra especialitzada com ara encofra-
dors, estructuristes, soldadors, instal·ladors,
conductors de grues i paletes. Segons un
informe recent de la Cambra de Contractistes
d’Obres, a Catalunya fan falta 12.000 treballa-
dors l’any per tal de cobrir les necessitats del
sector. Semblen convenients, doncs, mesures

destinades a solucionar aquest desajust, com
ara un increment de la formació especialitza-
da o iniciatives destinades a facilitar una
major incorporació de la dona en el sector:
dels 1,5 milions de treballadors que hi ha en la
construcció en aquests moments a tot Espan-
ya, 60.100 són dones, és a dir, un 3,9% del
total.

En el gràfic de la variació d’aturats segons la
seva formació s’observen decrements en tots
tres tipus de nivells formatius, però així com
en els aturats amb estudis universitaris els
decrements són més petits i segueixen una
evolució més irregular, en els aturats amb
estudis secundaris i primaris es donen uns
descensos més elevats i més constants en el
temps, sobretot pel que fa als últims. 

L’evolució de l’atur registrat segons nivell
d’instrucció està subjecta a l’evolució que
experimenta el nivell de formació de la pobla-
ció activa. Així, la proporció del Mercat Labo-
ral amb formació universitària segueix una
evolució creixent, mentre que el nombre d’ac-
tius amb formació primària o sense estudis és
cada cop menor.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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Tot i així, també és cert que actualment hi ha
una important demanda de mà d’obra poc
qualificada, especialment en sectors com l’a-
gricultura i l’hoteleria. Tanmateix, es manifes-
ta en el grup de formació universitària un cert
desajust entre l’àmbit de la pròpia formació i
el de l’ocupació. Així, s’apunta la necessitat
d’una major relació entre ambdós móns: el
laboral i l’acadèmic. Segons un estudi sobre
la convergència laboral d’Espanya amb Euro-
pa9 hi ha una “moda” que porta a cursar estu-
dis universitaris, i això es tradueix en una alta
qualificació de les estructures productives del
país. Com a punt negatiu, això provoca que
un de cada tres llicenciats desocupats fa més
de dos anys que busca feina. Com a conse-

qüència, un terç dels universitaris desocupats
estan considerats com a aturats de llarga
durada. Segons especialitats, les carreres
d’enginyeries tècniques són les menys casti-
gades per l’atur. En canvi, segons el tercer
informe de l’EPA, les més afectades per
aquest problema són les carreres d’Humani-
tats, Ciències Socials i Jurídiques.

S’apunta, en aquest mateix estudi, que el sis-
tema educatiu actual presenta un excés en
el nombre de titulacions de cicle llarg i una
manca de formació professional de qualitat.
Potser aquest factor ajudaria a cobrir les
demandes no satisfetes de mà d’obra espe-
cialitzada.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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9 Realitzat pel catedràtic d’Economia Aplicada, Josep Oliver.
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Els tres principals indicadors del Mercat
Laboral -assalariats, contractacions i desocu-
pats registrats- ja fa més de cinc anys que van
evolucionant de manera positiva tant a Mata-
ró* com al Maresme**. Així, el nombre d'assa-
lariats ha crescut durant l’any 1999 en un 5%
a Mataró* i en un 5,5% al Maresme**, i el nom-
bre d'aturats ha disminuït en un -16,5% i -
14,5% respectivament. Pel que fa als con-
tractes, a Mataró* se n'ha signat pràcticament
el mateix nombre, mentre que al Maresme**

l'increment ha estat de l'11,8%.

El fet que l'augment en el nombre d'assala-
riats en termes relatius sigui molt similar en
ambdós àmbits i que els contractes registrats
a Mataró* pràcticament no hagi variat, mentre
que al Maresme** l'augment ha estat de més
de 4.500 respecte 1998, implica que a nivell
comarcal s'està produint una major rotació en
els llocs de treball. Així, mentre que a Mataró*

per cada assalariat nou s'han de signar poc
més de 12 contractes, al Maresme** se n'han
de signar 15. Aquesta característica ve deter-
minada en gran part pel caràcter més turístic i
l’estacionalitat més marcada de la contracta-
ció pròpia del conjunt de la comarca del
Maresme** respecte de la seva capital.

El quocient entre assalariats i aturats continua
sent més elevat a Mataró* que a la seva comar-
ca. Durant 1998 va superar clarament el quo-
cient 6 a Mataró*, mentre que al Maresme** es va
situar en un valor proper al 6, però inferior. Ja al
1999, la ràtio en ambdós àmbits supera els 7,
situant-se en 7,83 a Mataró* i en 7,34 al Mares-
me**, cosa que amplia encara més les diferèn-
cies entre tots dos àmbits. Malgrat que a la
comarca el nombre d'assalariats ha crescut més
que a Mataró*, en termes relatius s’ha assolit un
descens més important del nombre de desocu-
pats a Mataró* que al conjunt del Maresme**.

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

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

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

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

1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999
Assalariats1 24.964 25.767 27.654 29.010 Cont./Assal. 0,57 0,81 0,85 0,80
Contractacions 14.147 20.745 23.398 23.336 2 Cont./Atur. 2,54 3,90 5,28 6,30
Aturats1 5.571 5.316 4.433 3.703 Assal./Atur. 4,48 4,85 6,24 7,83

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

1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999
Assalariats1 37.380 38.866 41.431 43.721 Cont./Assal. 0,61 0,80 0,93 0,98
Contractacions 22.722 31.156 38.465 43.024 2 Cont./Atur. 2,57 3,78 5,52 7,22
Aturats1 8.849 8.240 6.962 5.955 Assal./Atur. 4,22 4,72 5,95 7,34

1 Mitjana anual
2 Projecció anual amb les dades disponibles fins al tercer trimestre

T34 El Mercat laboral a Mataró* i el Maresme**. 1996 - 1999

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball de la Generalitat.
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Transport i Mobilitat a Mataró

Tren de rodalies

Autobús urbà

Les dades de transport assenyalen un ús creixent del transport públic,
tant urbà com interurbà.

Publicacions utilitzades: ICTNET, El País, La Vanguardia, Cinco Días, Expansión i Avui
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Al llarg del segon i tercer trimestre de 1999 a
la línia L1 de rodalies Renfe, línia de la costa,
el nombre de bitllets venuts ha crescut en un
4,2% i un 3,9% respecte dels mateixos tri-
mestres de 1998. Així, després d'un primer
trimestre en què es va produir un lleuger
decrement (-0,4%), sembla que la venda de
bitllets s'ha recuperat fins arribar, al tercer tri-
mestre, a prop de 3,8 milions de passatgers
registrats.

En l'anàlisi per estacions en el conjunt dels
dos trimestres, l’augment de viatgers ha estat
generalitzat, si bé pot assenyalar-se alguna
excepció com ara Sant Adrià del Besòs. Els
mesos d’estiu semblen haver estat especial-
ment propicis per a aquelles estacions que

habitualment registren els seus màxims de
viatgers en aquesta època de l’any. És el cas
sobretot de Sant Andreu de Llavaneres i Cal-
des d’Estrac.

Pel que fa a Mataró, l'evolució seguida en el
nombre de viatgers continua sent molt similar
a la de l'any anterior, però amb valors supe-
riors respecte a aquest període de referència.
És remarcable que la davallada de viatgers en
els mesos d'estiu no ha estat tan destacada
com en anys precedents, i el posterior aug-
ment del mes de setembre ha estat més
important que el de l'any 1998.

Un factor que pot intervenir en l’augment del
nombre de viatgers per ferrocarril, així com en

Tren de rodalies

1998 1999 Increment interanual

1r trimestre2n trimestre3r trimestre 1r trimestre2n trimestre3r trimestre 2n trim. 993r trim. 99

St. Adrià 115.765 118.690 115.637 110.134 117.429 104.406 -1,06% -9,71%
Badalona 541.026 535.936 488.482 544.708 572.800 518.125 6,88% 6,07%
Montgat 82.537 85.832 79.509 88.499 97.992 86.522 14,17% 8,82%
Montgat N. 37.377 41.371 46.404 41.157 46.124 46.647 11,49% 0,52%
El Masnou 224.806 225.869 230.521 215.109 238.898 236.775 5,77% 2,71%
Ocata 258.487 259.331 250.002 248.830 258.615 248.267 -0,28% -0,69%
Premià de Mar 397.214 389.609 355.685 384.640 395.295 356.575 1,46% 0,25%
Vilassar de Mar 274.538 275.969 279.929 287.573 296.275 279.576 7,36% -0,13%
Mataró 492.649 497.591 418.191 477.994 496.712 451.443 -0,18% 7,95%
St. A. Llavaneres 53.319 59.195 65.139 58.813 65.983 75.599 11,47% 16,06%
Caldes d'Estrac 50.756 56.307 79.727 48.480 47.538 94.155 -15,57% 18,10%
Arenys de Mar 177.971 180.869 174.082 173.875 180.858 177.547 -0,00% 1,99%
Canet 111.179 120.313 142.632 113.702 130.478 150.583 8,45% 5,57%
St. Pol 57.627 70.394 105.034 60.276 74.457 108.332 5,77% 3,14%
Calella 166.983 266.871 338.885 168.088 284.508 354.247 6,61% 4,53%
Pineda 94.778 146.940 201.394 96.320 154.939 213.111 5,44% 5,82%
Malgrat 103.000 214.390 250.963 108.885 234.446 259.210 9,35% 3,29%
Tordera 20.853 23.757 25.056 20.815 24.811 27.159 4,44% 8,39%

3.260.865 3.569.234 3.647.272 3.247.898 3.718.158 3.788.279 4,17% 3,87%

T35 Estimació del nombre de viatgers per estació

Font: RENFE
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el d’altres tipus de transport col·lectiu, és la
creixent congestió a les àrees metropolitanes.
La nova matriculació i el parc d’automòbils ha
enregistrat creixements considerables durant
els darrers períodes. Així, l’índex de motorit-
zació actual a la Regió Metropolitana de Bar-
celona se situa en 412 vehicles/1000 habi-
tants i es preveu que aquesta ràtio vagi en
augment durant els propers períodes. Proba-
blement la utilització del vehicle privat té un
llindar que ve determinat pel cost que repre-
senta el temps invertit en els desplaçaments.
Lògicament, majors despeses de temps per
part dels usuaris del transport privat en els
seus desplaçaments incidirà favorablement
en una major utilització del transport públic.
Però més enllà del que podríem anomenar

una autoregulació dels mitjans utilitzats per
via del temps invertit en els desplaçaments,
les administracions i autoritats competents
són conscients de la necessitat d’incentivar el
transport col·lectiu, tant per motius de soste-
nibilitat ambiental i econòmica com per
garantir el dret a la mobilitat a tots els ciuta-
dans. 

La mobilitat obligada (prop del 55% dels des-
plaçaments) esdevindrà l’objectiu principal
per a la inversió de la tendència de l’ús del
transport col·lectiu respecte de l’ús del trans-
port privat. La intermodalitat serà una de les
claus en què es basarà el futur Pla de Serveis
Integrat per a tota la Regió Metropolitana de
Barcelona.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de RENFE.
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G84 Increment interanual del nombre de viatgers de RENFE rodalies per estació de venda.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de RENFE.
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Al llarg dels nou primers mesos de 1999 el
nombre de viatgers de l'autobús urbà ha estat
de gairebé 2,6 milions, valor superior en un
6% al del mateix període de l'any anterior.
L’increment del nombre de viatgers ha estat
força més notable durant el segon i el tercer
trimestre, quan es va assolir un augment del
20% respecte de l’any anterior. Per altra ban-
da aquest increment, contràriament al que
succeïa en anys anteriors, s'ha cimentat en
l'apartat dels viatgers de pagament, targetes i
bitllets, mentre que el nombre de viatgers que

usen el carnet blau ha experimentat durant els
tres primers trimestres de 1999 una davallada
propera al 20%. 

En la sèrie corresponent al nombre de viatgers
acumulats en els darrers dotze mesos, sembla
perceptible un punt d’inflexió a partir del segon
trimestre malgrat el descens en els usuaris del
carnet blau. Aquest descens ha estat compen-
sat amb escreix per l’augment del nombre d’u-
suaris de pagament, que representen al voltant
de les tres quartes parts del total d’usuaris.

Autobús urbà

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%
1r trim. 99 407.877 50% 7,25% 233.135 29% 9,10% 172.598 21% -19,96% 813.610 0,49%
2n tr im.  99 432.809 48% 16,12% 287.506 32% 20,63% 177.200 20% -20,69% 897.515 7,55%
3r trim. 99 398.537 47% 20,42% 292.023 34% 19,05% 165.457 19% -18,61% 856.017 9,81%

* Increment respecte el mateix període de l'any anterior

T36 Evolució del nombre de viatgers segons tipologia del Mataró-bus. 1996 - 3r trim. 1999

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CTSA.
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Vectors Mediambientals

S’inclouen en aquest apartat de vectors mediambientals un conjunt de
variables i indicadors relacionats amb el medi i el desenvolupament sos-
tenible dels sistemes urbans. En aquest número es presenten resultats
relatius a la qualitat de l’aire i de les platges de Mataró.

Publicacions utilitzades: ICTNET, El País, La Vanguardia, Cinco Días, Expansión i Avui.



Vectors mediambientals84

L’ICQA (Índex Català de Qualitat de l’Aire) és
un índex elaborat pel Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya que
pretén informar sobre la qualitat de l’aire que
es respira a les diferents ciutats. Aquesta
vigilància de la qualitat de l’aire la duu a terme
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Conta-
minació Atmosfèrica, que està equipada amb
339 estacions de mesurament distribuïdes en
100 municipis de tota Catalunya. L’ICQA és
una xifra única i sense unitats que pondera
l’aportació dels quatre principals contami-
nants atmosfèrics: les partícules en suspensió
(PST), el diòxid de sofre (SO2), el diòxid de
nitrogen (NO2) i el monòxid de carboni (CO).
L’ICQA va de 100 (la millor qualitat de l’aire

possible) a –400 (a la pràctica, no sol baixar
de -50). Com més alt és el valor de l’ICQA,
més alta és la qualitat de l’aire.

Amb les dades disponibles de l’ICQA (des de
1998) la qualitat de l’aire a Mataró ha estat
sempre bona, ja que la mitjana de les dades
trimestrals mai ha estat per sota de 70, i
durant l’any 1999 entra dins l’interval d’ex-
cel·lent. El valor de l’ICQA de mitjana de Cata-
lunya segueix la mateixa tendència, tot i que
els seus valors són més fluctuants. A Catalun-
ya, igual que a Mataró, la qualitat de l’aire és
bona ja que mai ha estat per sota de 70, i en
el segon i tercer trimestre de 1999 l’aire té el
rang d’excel·lent.

Qualitat de l’aire
T37 Classificació de la qualitat de l'aire segons el valor de l'ICQA

Excel·lent 75 <= ICQA <= 100
Satisfactòria 50 <= ICQA < 75
Acceptable 25 <= ICQA < 50
Baixa 0 <= ICQA < 25
Deficient -50 <= ICQA < 0
Molt deficient ICQA < -50

Bona 50 <= ICQA <= 100

Millorable 0 <= ICQA < 50

Pobra ICQA < 0

Font: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Mataró Catalunya

1r trim. 1998 71 70
2n trim. 1998 72 76
3r trim. 1998 75 78
4t trim. 1999 72 71
1r trim. 1999 75 71
2n trim. 1999 76 76
3r. trim. 1999 75 77

T38 Evolució de la mitjana de l'ICQA. 1998 - 1999

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
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Un altre aspecte mediambiental que cal tenir
en compte i és d’especial rellevància per a les
poblacions costaneres és l’estat de les platges.
Durant els mesos d’estiu la Junta de Saneja-
ment porta a terme el programa de vigilància i
informació de l’estat de les platges i zones de
bany. En aquest programa la Junta de Saneja-
ment atorga estrelles que valoren la qualitat de
les platges. Les característiques que es tenen
en compte són l’aspecte de l’aigua, de la sorra
i dels accessos, i a més l’anàlisi microbiològica
de l’aigua de bany. Amb totes aquestes carac-
terístiques es fa una valoració agregada i s’a-
torga a cada platja un nombre d’estrelles d’una
escala que va d’1 a 5.

En conjunt, la qualitat de les platges de Mata-
ró pot qualificar-se de força bona, si bé lleu-

gerament per sota de la qualitat mitjana de les
platges del conjunt de Catalunya. Des del
1995 fins a 1998 el nombre mitjà d’estrelles a
les platges mataronines ha anat creixent
constantment, i l’any 1998 es va situar molt a
prop de les 4 estrelles. A l’any 1999 s’ha pro-
duït una davallada en la qualitat de les platges
respecte l’any anterior, ja que la mitjana ha
estat de 3,73, el mateix valor que l’assolit
l’any 1997. 

Aquest descens de la mitjana s’ha produït
en totes tres platges. Així, a la platja de
Sant Simó s’ha passat de tenir 3,88 estre-
lles de mitjana l’any 1998 a tenir-ne 3,76. A
la platja del Callao s’ha passat de 4,06 a
3,82; i a la del Varador s’ha passat de 3,88
a 3,59.

Qualitat de les platges

Font: Regidoria de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Mataró
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Monogràfic

El sector de les tecnologies de la informació

i comunicació.

Especial referència a Mataró

Elaborat per:
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A Espanya, el número d’“internautes” ha pas-
sat de 400.000 l’any 1996 a 3,5 milions al
1999, i s’espera que al llarg de l’any 2000
aquesta xifra es dupliqui. El nombre d’usuaris
de telefonia mòbil és superior als 16 milions,
el sector electrònic i de telecomunicacions a
Espanya ha superat la xifra de negocis de 7
bilions de pessetes, mentre que els ritmes de
creixement del sector són superiors al 15%
anual. Als Estats Units, un percentatge impor-
tant del PIB i l’ocupació ja el generen els sec-
tors relacionats amb les Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions (d’ara en
endavant TIC), mentre que en les Borses
mundials estem vivint diàriament fenòmens
d’empreses en xarxa amb valors superiors a
grans grups empresarials tradicionals.

Avui, als principals països de l'OCDE, el 45%
dels llocs de treball estan relacionats amb el
tractament d'informació, i d'acord amb les
previsions i les tendències del mercat es cal-
cula que a l'any 2010 només un 10% dels tre-
balladors es dedicaran a fabricar o traslladar
objectes materials. Sembla previsible, per
tant, que el creixement econòmic dependrà
en gran mesura de la productivitat dels treba-

lladors no manuals i dels sistemes que orga-
nitzin la producció i circulació de la informació
i el coneixement.

Sens dubte, tots aquest canvis condueixen
cap a una nova economia, una nova societat,
amb noves formes de produir i de créixer.
Davant aquesta perspectiva de canvi tecnolò-
gic, els àmbits locals han de plantejar-se qui-
na és la seva situació de partida, i amb quins
elements compten per tal d’afrontar els reptes
que aquesta  “nova economia” planteja.

Es pretén amb aquest breu monogràfic de
l’Informe de Conjuntura Econòmica de Mata-
ró un primer anàlisi comparatiu que mostri la
tendència general del sector a Catalunya,
així com l’evolució i situació actual a la ciutat
referenciat en el seu àmbit metropolità.
Aquest tipus d’anàlisi de situació contextua-
litza les propostes i futures accions, algunes
d’elles ja apuntades en el Pla Director per a
la Societat de la Informació a Mataró, i que
han de permetre a la ciutat situar-se favora-
blement davant aquests canvis socials i
econòmics que comporten les noves tecno-
logies.

Introducció
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El sector de les TIC a Catalunya, tot i que
encara és lluny de ser un sector consolidat,
mostra senyals inequívoques de creixement.
Es tracta, en definitiva, d’un sector emergent
que presenta indicadors de partida favorables
en el context europeu per encarar els reptes
propis de la Societat de la Informació.

Així, segons dades aportades pel Comissio-
nat per a la Societat de la Informació, l’estat
de les infraestructures de comunicacions a
Catalunya s’aproxima força a la mitjana dels
15 països de la Unió Europea: el nivell de
penetració de les línies telefòniques, resultat
de dividir el nombre de línies principals pel
nombre d’habitants de l’àmbit estudiat, és a
Catalunya gairebé del 48%, proper al 50,5%
del conjunt de la Unió Europea.

Pel que fa al nivell d’inserció de la població en
la Societat de la Informació, pot apuntar-se
com a indicador rellevant que el nombre de
PC a Catalunya resta a una certa distància del
nivell europeu: 13 PC per cada 100 habitants

a Catalunya, per 17 al conjunt de la Unió
Europea. En canvi, la penetració d’Internet en
la població a Catalunya, segons dades del
Comissionat de la Informació, se situa en un
nivell sensiblement superior.

Tanmateix, en el capítol d’activitat econòmica,
el mercat de les TIC suposa a Catalunya el 4%
del PIB, un punt per sota del valor mitjà de la
UE, segons les mateixes fonts del Comissionat,
mentre que el nombre d'empreses dedicades a
les TIC a Catalunya és de 14.654 (3,3% del
total). D'altra banda, en relació a la presència a
la penetració d'Internet, el 18 % de les empre-
ses catalanes estan connectades a la xarxa.

Des del punt de vista de l’activitat empresa-
rial, la progressió del sector durant els darrers
anys a Catalunya ha estat important. El nom-
bre d’empreses del sector de les noves tec-
nologies10 ha augment en els darrers 3 anys
(3r trimestre 1996 – 3r trimestre 1999) en un
71%, mentre que els assalariats que treballen
en el sector s’han incrementat en un 72%

Les noves tecnologies a Catalunya: 
un sector emergent 

Àmbit Penetració de línies Nombre de PC per Penetració 

telefòniques. 1998 (1)100 habitants. 1997d'Internet. 1998

(2)

Catalunya 47,7% 13 12,7%
UE 50,5% 17 7,8%

Font: "Les dades de la Societat de la Informació". Quaderns de la Societat de la Informació, núm. 2.

Comissionat per a la Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya, 1999

(1) Nombre de línies principals / nombre d'habitants

T39 Nombre PC i penetració de línies telefòniques i d’Internet

10 Inclou els sectors 72 de la classificació CCAE 93 d’activitats informàtiques i el 32 de la CCAE93 corresponent a la fabricació de material electrò-

nic , equips i aparells de ràdio, TV i comunicacions.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la xarxa d’obsevatoris de la Diputació de Barcelona.
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La ciutat de Mataró parteix d’una realitat en
bona part assimilable a la que presenta el
conjunt de Catalunya. Així, segons una
enquesta realitzada durant el mes de setem-
bre de 1998 en el marc del Pla Director per a
la Societat de la Informació a Mataró, un 20%
de la població de Mataró s’ha connectat algu-
na vegada a Internet, mentre que poc més de
l’11% ho ha fet amb certa regularitat. Pel que
fa al món empresarial, la disposició de noves
eines, per bé que encara lluny del nivell d’al-
tres amb més tradició, està experimentant un
ritme d’implantació notable. Al mes de setem-
bre de 1998 un 24% de les empreses mataro-
nines estaven connectades a la xarxa (front un
18% al conjunt de Catalunya un anys abans).

En aquesta nova economia, el coneixement
esdevé valor i factor estratègic i, per tant, les
persones i la seva capacitat són avui el factor
clau d’èxit. Segons estimacions del propi sec-
tor, s’assenyala per al conjunt europeu un
dèficit de més de 2.400.000 persones qualifi-
cades. Atès aquest dèficit sectorial, les
empreses apunten com a un dels seus parà-
metres de creixement la seva capacitat de
guanyar quota de mercat “acumulant” un

major volum de persones amb formació i
capacitats adients. És en aquest sentit que el
nombre de persones assalariades en aquest
sector esdevé un dels principals elements
d’anàlisi.

És així que es pretén analitzar la situació del
sector de les noves tecnologies a Mataró en
relació a àmbits superiors com són la Regió
Metropolitana de Barcelona (d’ara en enda-
vant RMB), que acumula 163 municipis, i les
25 ciutats amb més assalariats de la provín-
cia. El període analitzat comprèn des de 1996
fins 1999, un període que correspon a un fort
creixement de l’ocupació tant a nivell d’Es-
panya com de Catalunya. La creació de llocs
de treball ha estat constant i ha anat acom-
panyada d’una disminució de l’atur. Aquest
fet és igualment evident en els diferents
àmbits analitzats de la Regió Metropolitana de
Barcelona. A Mataró, la mitjana anual de crei-
xement de treballadors assalariats per al con-
junt dels sectors durant aquest període ha
estat del 6,9%, mentre que en el cas de l’RMB
i del conjunt de les 25 poblacions amb més
assalariats de Barcelona s’ha situat per sota,
en el 5,5% i el 6% respectivament.

La implantació del sector de les noves
tecnologies a Mataró i al seu àmbit de
referència

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Xarxa d’Observatoris de la Diputació de Barcelona
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G91 Evolució del creixement dels assalariats. 1997 - 1999
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Més enllà d’aquest creixement generalitzat de
l’ocupació, el sector de les TIC ha experimen-
tat al conjunt provincial uns creixements
espectaculars. Així, les taxes interanuals d’in-
crement d’assalariats en cap cas han estat
inferiors al 30%.

Aquesta evolució del sector de les TIC ha
estat encara més notable per al cas de Mata-
ró, i ha suposat un guany de quota molt
important del sector respecte del conjunt de
l’economia local. Tot i aquest guany, la quota
respecte al total del sector de les noves tec-
nologies a Mataró encara es troba lluny del
que presenten el conjunt de la Regió Metro-
politana i les principals poblacions de la pro-
víncia. 

Mataró se situa en la classificació correspo-
nent a l’especialització en noves tecnologies,

respecte dels 25 municipis amb més assala-
riats de la província, en una posició més aviat
endarrerida, per bé que amb una certa pro-
gressió cap a nivells intermitjos, amb uns coe-
ficients d’especialització11 bastant minsos i
que, tot i la seva tendència a l’alça, es troben
lluny dels del conjunt de l’RMB o de les 25
poblacions amb més assalariats. Cal remarcar
el fet que el coeficient d’especialització acon-
seguit per Mataró respecte del conjunt de
l’RMB sempre és superior que quan es calcu-
la respecte dels 25 municipis amb més assa-
lariats, i això és perquè els municipis grans
concentren una part més que proporcional de
les noves tecnologies. Per altra banda, les
noves tecnologies a la Regió Metropolitana es
concentren en dos pols principals, que són
Barcelona i el Vallès Occidental. Poden ser
rellevants en aquesta polarització factors tant
d’oferta com de demanda: la dotació de cen-

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Xarxa d’Observatoris de la Diputació de Barcelona

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Xarxa d’Observatoris de la Diputació de Barcelona
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G92 Evolució del creixement interanual dels assalariats de les TIC. 1997 - 1999

11 On xij és el nombre d'assalariats o empreses del sector "i" i del municipi "j", xj és el nombre d'assalariats o empreses del

municipi "j", xit és el nombre d'assalariats o empreses del sector "i" i de l'Àmbit de Referència "t", xt és el nombre total d'assalariats o empreses

de l'Àmbit de Referència.

=ijesp.Coef.
xij xj

xit xt

03/96 03/97 03/98 03/99

Posició 16 13 15 14
Coef. espec. respectes 25
poblacions amb més assalariats 0,204 0,238 0,210 0,271
de la prov. Barcelona
Coef. espec. respecte la RMB 0,234 0,273 0,242 0,312

T40 Posició que ocupa Mataró respecte les 25 poblacions amb més assalariats a la 
província de Barcelona i coeficient d'especialització de Mataró

G92

T40
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tres universitaris i de recerca, a més de la dis-
tribució d’un mercat potencial preferentment
situat en les ciutats més grans. Malgrat tot,
cal tenir present que, atesa l’evolució dels
coeficients d’especialització segons àmbits,
s’observa durant aquests darrers anys una
lleu tendència a convergir, amb majors guanys
d’aquells àmbits menys especialitzats.

Sigui com sigui Mataró exerceix dins del con-
junt de la comarca del Maresme el seu paper
de capitalitat pel que fa a la concentració de
les activitats de noves tecnologies. A més,
aquest protagonisme de la ciutat dins del
concert comarcal s’ha anat refermant, i al ter-
cer trimestre de 1999 un 41% dels assalariats
de TIC del Maresme es localitza a Mataró,
quan tres anys abans el percentatge era tot
just del 21%.

Pel que fa a la dimensió de les empreses de
TIC també es presenten diferències força

notables. A Mataró, el nombre d’assalariats
per empresa en el conjunt dels sectors és de
6,6, mentre que en el sector de TIC se situa
aproximadament en 4,5. En canvi, a l’RMB,
les empreses tenen una mitjana de 9,5 treba-
lladors assalariats, mentre que en el sector de
TIC s’arriba als 16. Un anàlisi de l’especialit-
zació de l’àmbit de Mataró segons la pers-
pectiva del nombre d’empreses, atesa la seva
reduïda dimensió, comporta uns nivell més
pròxims al del nivell del conjunt metropolità. A
finals del 3r trimestre de 1999, Mataró ocupa-
va la posició número 12 amb un coeficient
d’especialització del 0,67 respecte del nom-
bre d’empreses del conjunt de la RMB. La
reduïda dimensió de les unitats productives
del sector a Mataró respecte del conjunt
metropolità és conseqüència de la manca de
grans empreses de noves tecnologies a la ciu-
tat, i és que Mataró no ha constituït, de
moment, un pol d’atracció per a les empreses
emblemàtiques d’aquest sector.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Xarxa d’Observatoris de la Diputació de Barcelona
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G93 Evolució del pes dels assalariats de les TIC de Mataró sobre el total 
d'assalariats de les TIC al Maresme. 1996 - 1999 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Xarxa d’Observatoris de la Diputació de Barcelona
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Més enllà de les magnituds de caire econòmic i
d’activitat empresarial que poden donar una
idea orientativa del pes que el sector represen-
ta a Mataró, pot resultar interessant una visió
del seguit d’actius i projectes que s’han desen-
volupat a nivell municipal en relació a les noves
tecnologies. En certs aspectes, Mataró ha estat
una ciutat pionera en l’àmbit de la Societat de la
Informació (SI), tant pel nombre i la importància
de projectes duts a terme fins al moment, com
per l’anticipació en el temps de la majoria dels
dits projectes en el context català. L’impuls del
sector de les TIC a Mataró passa per la conso-
lidació de les iniciatives ja endegades i per la
posada en marxa de nous projectes que acabin
per situar Mataró com a ciutat puntera en el
concert de les TIC a Catalunya.

Així, Mataró compta des de 1982 amb
l’Escola Universitària Politècnica de
Mataró, (d’ara en endavant EUPMt)
(http://www.eupmt.es), que actualment impar-
teix tres carreres d’Enginyeria Tècnica, amb
especial èmfasi en el sector de les
Tecnologies de la Informació, la Comunicació
i la Producció. Més de 1.200 alumnes estan
cursant actualment estudis a l’EUPMt i més
de 1.000 alumnes titulats formats a l’EUPMt
exerceixen ja la seva activitat professional en
aquest camp. És en aquest sentit que Mataró
gaudeix d’una posició de privilegi, atès que
disposa d’un potencial de capital humà per al
desenvolupament del seu sector tecnològic. 

L’EUPMt disposa de laboratoris i equipa-
ments tecnològics d’alta qualitat. Un cop
l’any, organitza la Universitat d’Estiu de
Mataró i el Maresme, un espai de reflexió i tro-
bada de diferents inquietuds entorn de les
noves tecnologies i la Societat de la

Informació. Altres fites importants organitza-
des des de l’EUPMt són el premi “Mataró
Multimèdia”, que pretén incentivar la creació
de suports multimèdia; el Dia Mundial de les
Telecomunicacions; el Fòrum de la Tecnologia
i el Treball, amb la presència de les més
importants empreses del sector de TIC al nos-
tre país; i enguany també la Jornada de les
Tecnologies de la Informació aplicades a la
Fabricació, que comptarà entre altres amb
l’organització, per primera vegada a Mataró,
del Concurs Nacional de Robòtica.

L’EUPMt disposa d’una organització integra-
da de Transferència Tecnològica (R+D) i una
de Formació Contínua. Per altra banda, pro-
porciona accés a Internet a diferents entitats,
com l’Ajuntament de Mataró, a més d’alber-
gar la Xarxa Ciutadana de Mataró i diferents
iniciatives de telemàtica cooperativa. 

A més de l’àmbit universitari, i dins el camp de
la recerca i la innovació tecnològica, cal des-
tacar el Centre de Tecnologia Empresarial
de Mataró i Maresme (CETEMMSA,
http://www.cetemesa.es), que té com a
objectiu fonamental facilitar el procés d’inno-
vació tecnològica a les pimes, independent-
ment del seu sector d’activitat. Entre els ser-
veis que ofereix hi ha: assessorament en qua-
litat, assessorament en TIC (sistemes i serveis
telemàtics, aplicacions Internet, disseny de
webs, videoconferència, etc.), serveis tècnics,
formació, projectes, i el servei d’Informació
Carpe Diem.

Per la seva banda, la Caixa d’Estalvis
Laietana (http://www.caixalaietana.es), amb la
col·laboració de l’EUPMt, Silicon Graphics,
IBM i Landata, van impulsar la creació del

La Societat de la Informació a Mataró.
Projectes
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Centre Multimèdia com a centre d’accés a
informació multimèdia (text, imatge, so, vídeo),
en un entorn generador d’activitat multimèdia
en base a un eix cultural. El Centre Multimèdia
es va posar en marxa el mes de setembre de
1999, i disposa d’un nombre considerable de
PC d’altes prestacions. Entre els serveis que
ofereix hi ha connexió a Internet, correu
electrònic gratuït, Office, enciclopèdies mul-
timèdia, impressores, fax, escàner, escàner
per a fotos i gravació de CD-ROM.

En el camp telemàtic, Mataró disposa també
de Mataró OnLine, projecte que va ser desen-
volupat l’any 1998 entre l’Ajuntament de
Mataró i l’EUPMt. Mataró OnLine pot definir-se
com un Servei Telemàtic propi de la Ciutat de
Mataró que té per objectiu principal proporcio-
nar un nou mitjà d’informació i al mateix temps
crear una comunitat virtual a la ciutat. El servei
a aquest efecte està format per dos subsiste-
mes clarament diferenciats: la Web de
l’Ajuntament de Mataró (http://www.infoma-
taro.net), i la Xarxa Ciutadana de Mataró
(http://www.xarxa.infomataro.net).

També des de l’àmbit d’activitat econòmica
i del Mercat Laboral, Mataró compta 
amb l’existència d’iniciatives relacionades
amb les TIC. L’Institut Municipal de
Promoció Econòmica, a través del
Centre d’Assessorament i Creació
d’Empreses (CACE), ha equipat la ciutat
amb un conjunt d’eines d’actuació i serveis
orientats a donar una resposta més eficaç
a les iniciatives d’autoocupació i a la micro-
empresa. El projecte del CACE Virtual
(http://www.infomataro.net/emprocup/cace),
desenvolupat conjuntament entre l’IMPEM i
l’EUPMt, va néixer a partir de la constatació
de la necessitat d’oferir aquells mateixos ser-
veis a través d’Internet. 

La immersió dels àmbits locals en la nova
societat de la informació requereix una actuació

planificada alhora que decidida. A partir d’una
iniciativa conjunta de l’Escola Universitària
Politècnica de Mataró (EUPMt) i l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
(IMPEM), va iniciar-se a l’any 1998 el Pla
Director per a la Societat de la Informació
(PDSIM) (http://www.infomataro.net/sim) amb
l’objectiu de posar en marxa un procés de pla-
nificació estratègica obert i participatiu, orientat
a definir un model de ciutat en l’àmbit de les
TIC. Actualment, l’Ajuntament de Mataró està
planificant la seva execució generalitzada, si bé
ja s’han realitzat una sèrie de projectes dels que
en podríem destacar: l’enquesta sobre el grau
de coneixement i ús de les TIC a Mataró; la cre-
ació de l’Associació d’Empresaris de les TIC a
Mataró i el Maresme, amb l’objectiu d’empren-
dre actuacions conjuntes que consolidin el crei-
xement del sector; o la difusió telemàtica, mit-
jançant l’anomenat Butlletí SI, d’informació
sobre recursos (en el sentit més ampli possible)
a l’abast de les empreses i els particulars en
l’àmbit de les TIC.

Finalment, en l’àmbit de les infraestructures
cal destacar el procés ja endegat de desple-
gament del cable de fibra òptica a la ciutat.
Cable i Televisió de Catalunya (CTC), ara
Menta, és la companyia encarregada de
cablejar les tres demarcacions creades a
Catalunya. Els compromisos inicials de la
companyia (agost de 1997) consistien en
arribar a tots els caps de comarca en el ter-
mini de tres anys. Avui (gener del 2000)
Menta ja ha fet arribar la seva xarxa a
Barcelona, Lleida, Girona, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià, Sabadell, Terrassa,
L’Hospitalet, Manresa i Mataró. A part de
Menta, hi ha més de 7 companyies interes-
sades en estendre cable a Mataró.
L’Ajuntament, amb la col·laboració de
Localret, ha arribat a un acord conjunt amb
totes les operadores interessades en dur a
terme el desplegament del cable de forma
harmònica a la ciutat.
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Del seguit de dades i informació presentat es
pot concloure que, malgrat que Mataró ha
endegat i disposa de projectes relacionats
amb les TIC, alguns d’ells punters a
Catalunya, encara resta a certa distància de
consolidar-se dins del mapa de les noves tec-
nologies a Catalunya. Els projectes descrits i
els de futur, de ben segur poden contribuir a
aquest impuls que refermi la tendència de
creixement del sector a la ciutat. 

En qualsevol cas, cal seguir reflexionant sobre
com Mataró pot potenciar un sector que està
encapçalant el creixement econòmic en el
món occidental, com Mataró pot esdevenir
una ciutat competitiva en l’àmbit tecnològic, o

sobre quin paper vol i pot jugar Mataró en
aquesta nova economia.

Des del nostre punt de vista, creiem que
Mataró encara és a temps de situar-se en
aquesta nova economia, i que projectes com
el Tecnocampus, entès com un espai estratè-
gicament situat en una nova polaritat de la
nostra ciutat que aglutina en un tot la universi-
tat i l’empresa relacionada amb les TIC, o l’e-
xecució del Pla Director per a la Societat de
la Informació en tota la seva amplitud, poden
ser catalitzadors d’aquest impuls que la nostra
ciutat necessita, tot situant Mataró com a veri-
table ciutat del Coneixement, capdavantera a
Catalunya d’aquesta nova societat. 

Una aposta de futur
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Fórmules utilitzades:

Increment interanual o increment respecte el mateix període de l’any anterior:

On Iés l’increment interanual de la variable en qüestió, ct és el valor de la variable en el moment
t, i ct -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.

ct - ct - n
I = –––––––– *
100

Glossari
G41 Variables utilitzades:

Variable

Consum d'aigua en m3 (domèstic,
comercial, industrial)
Turismes matriculats

Residus Sòlids Urbans (Tm)

Vidre reciclat (Kgrs.)

Paper reciclat (Kgrs.)

Entrada de vehicles a la deixalleria

Habitatges Iniciats (per tipus
d'habitatge, superfície)
Nombre d'Empreses (per sectors i 
grandària de l'empresa)
Nombre d'Assalariats (per sectors i
grandària de l'empresa)
Impost d'Activitats Econòmiques

Expedients d'Obres (Obres Menors,
Obres Majors, pressupostos)
Llicències d'activitats

Contractacions (per tipus de
contracte, sexe, edat, sectors,
formació)
Exp. de Regulació d'Ocupació (per 
grans sectors)
Atur Registrat (per sexe, edat,
sectors, formació)
Bitllets de tren venuts

Mobilitat interna (autobús)
Qualitat de l'aire (ICQA)

Qualitat de les platges (estrelles)

Periodicitat

Trimestral (95 - ...)

Mensual (jul 92 - ...)

Mensual (nov 94 - ...)

Mensual (gen 97 -…)

Mensual (gen 97 -…)

Mensul (jul 98 -...)

Trimestral (94  - ...)

Trimestral (96 - ...)

Trimestral (96 - ...)

Act. periòdiques (94 - ...)

Trimestral (94 - ...)

Trimestral (90 - ...)

Mensual (94 - ...)

Trimestral (93 - ...)

Mensual (93 - ...)

An. (91- ...) Men.(96 -...)

An. (88-...) Mens. (97-...)
Trimestral (98 -…)

An. (95 -…) Setm. (99-…)

Àmbit

Mataró

Mataró

Mataró i altres
municipis del Maresme*
Mataró

Mataró

Mataró

Mataró i Maresme en
conjunt
Mataró i els altres mun.
de la província
Mataró i els altres mun.
de la província
Mataró

Mataró

Mataró

Mataró i altres
municipis del
Maresme**
Mataró i Maresme en 
conjunt
Mataró i altres municipis
del Maresme**
Mataró i altres 
municipis***
Mataró
Mataró i altres 
municipis de Catalunya
Mataró

Font

Aigües de Mataró S.A.

Servei de Tresoreria i Gestió Tributària de 
l'Ajuntament de Mataró
Planta de Tractament de R.S.O. del Maresme

Regidoria de Ciutat Sostenible de 
l'Ajuntament de Mataró
Regidoria de Ciutat Sostenible de
l'Ajuntament de Mataró
Regidoria de Ciutat Sostenible de 
l'Ajuntament de Mataró
Direc. Gral. d'Arquitectura i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball de la Generalitat

Departament de Treball de la Generalitat

Servei de Tresoreria i Gestió Tributària de 
l'Ajuntament de Mataró
Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró

Servei de Llicències de l'Ajuntament de 
Mataró
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya

Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya
RENFE

CTSA
Direc. Gral. de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya
Junta de Sanejament de la Generalitat de
Catalunya

* Tot a excepció de Dosrius, Mongat, Tiana i Tordera.

** Mataró, Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius, Orrius, Sant Andreu de Llavaneres, Premià de Dalt, Cabrils, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Vilassar de Dalt.

*** Sant Adrià de Besós, Badalona, Mongat, Mongat Nord, El Masnou, Ocata, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d’Estrac, 

Arenys de Mar, Canet, Sant Pol, Calella, Pineda, Malgrat de Mar i Tordera.



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.

On M m3 és la mitjana mòbil d’ordre 3 que calcula la mitjana de les c corresponents als valors de
la variable durant els tres últims períodes. Posteriorment, en el cas dels nous turismes matricu-
lats, 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 12 = ct + ct -1 + ct -2+ … +ct -10 + ct -11

On A 12 és aquest acumulat dels darrers 12 mesos, i les successives c, 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:

On Et és l’estimació per a l’any t , i les tres c el 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”. ciés el valor de la variable en la seva cate-
goria i i  Scj és el total o la suma de totes les categories, inclosa aquella de la que se'n vol mesu-
rar el seu pes relatiu.

c
i

Pi = ––––
*100

(c1r. trim. + c2n. trim. + c3r. trim.) * 4
Et = ––––––––––––––––––––––––––

ct + ct - 1 + ct -
2
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Aclariments d’alguns termes utilitzats en l’informe

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, Par-
cel·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 que es duen a terme en un municipi. Cal tenir pre-
sent, 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 clas-
sificades 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 treba-
llador nou contractat i una empresa) registrats en les OTG. Els contractes es registren en l’oficina
a la qual pertany l’empresa contractant. 
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