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1 PREÀMBUL 

Els darrers 40 anys la comarca del Maresme ha experimentat una transformació profunda, no 

tans sols quan a la seva base productiva sinó també quant a la composició sociolaboral del 

territori. Les infraestructures desenvolupades al llarg de les darreres dècades li han conferit una 

posició territoial clau. Aquest creixement ha estat acompanyat de l’articulació de diversos 

instruments de gestió i planificació com és el cas del Pla Estratègic del Maresme 2015. Aquest,  

tot i haver permès abordar algunes de les transformacions que van motivar la seva redacció, ha 

vist com en els darrers anys els canvis produïts en el nou context han frenat part del seu 

desenvolupament. 

En aquesta nova situació, la comarca ha de seguir abordant els reptes que se li plantegen encara 

que no siguin menors i articular els mecanismes i les mesures que contribueixin al 

desenvolupament econòmic i social equilibrat, compartit i sostenible. En aquest sentit, el Consell 

Comarcal del Maresme ha impulsat un procés de reflexió estratègica sobre el futur del 

desenvolupament econòmic de la comarca, que permeti abordar els reptes que afronta 

dissenyant estratègies d’intervenció, projectes integrats, espais de col·laboració i participació 

de tots els agents per tal de contribuir de manera conjunta a la consolidació del Maresme com 

a territori amb capacitat de liderar les transformacions que l’actual context requereix. 

A aquest efecte, el Consell Comarcal del Maresme, juntament amb l’estreta col·laboració de vuit 

dels ens que operen al territori però amb la participació de totes elles, ha sol·licitat a Daleph 

l’elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Maresme, en el marc de la 

convocatòria 2012 de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local 

regulada per l’Ordre EMO/349/2012, de 31 d’octubre (DOGC 6251 – 12/11/2012), per tal 

d’assolir l’objectu esmentat anteriorment. Aquest ens són: 

 

Ajuntament d'Arenys 
de mar 

Ajuntament de 
Mataró: Institut 

Municipal de 
Promoció Econòmica 
de Mataró (IMPEM) 

Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres 

Club Nàutic El Balís 

Consorci Port de 
Mataró 

Consorci de 
Promoció Turística 
Costa del Maresme 

Federació 
d’Associacions i 

Gremis Empresarials 
del Maresme 

(FAGEM). 

Fundació 
Tecnocampus 

Mataró - El Maresme 
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El present document conté el Pla estratègic, estructurat en cinc apartats a més del corresponent 

a la metodologia que s’ha aplicat, que conjuntament donen resposta als continguts requerits a 

l’esmentada Ordre: 

 

 

Així mateix, el contingut d’aquests apartats es complementen amb la informació recollida als 

annexos del present document. 

Territori Economia Societat FODA 
Estratègia i 
Pla d'Acció 
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2 METODOLOGIA I INSTRUMENTS METODOLÒGICS 

EMPRATS PER A LA DIAGNOSI 

Per a l’elaboració de la diagnosi quantitativa continguda en el present document s’han emprat 

les informacions disponibles a les fonts estadístiques oficials referents a demografia i 

característiques de la població, el mercat de treball i l’activitat econòmica. Aquestes fonts són, 

entre d’altres, l’IDESCAT, l’HERMES de la Diputació de Barcelona, l’Observatori d’Empresa i 

Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, l’Observatori de 

Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, i el Sistemad’Anàlisi de Balanços 

Ibèrics (SABI). 

L’anàlisi de les dades i informacions obtingudes a les fonts esmentades anteriorment s’ha portat 

a terme mitjançant treball de gabinet i contrast amb persones amb coneixement expert del 

territori.  

Quant a la diagnosi qualitativa, s’ha elaborat a partir de les aportacions recopilades a través de 

la realització d’una enquesta en línia resposta per 310 empreses i les 58 entrevistes en 

profunditat realitzades. 

L’enquesta en línia s’ha instrumentalitzat mitjançant una eina digital, que facilita tant la posada 

en marxa de la mateixa com l’obtenció del buidat de les respostes en una full de càlcul per a la 

seva posterior anàlisi.  

D’altra banda, les entrevistes en profunditat realitzades a 27 persones (17 ens), els 13 agents 

socioeconòmics, els 12 polítics i les 6 empreses relacionades a l’Annex 1, s’han desenvolupat a 

partir de guions semiestructurats, que contenen tots els punts que, a priori, poder ser d’interès 

per d’incorporar les reflexions resultants a la diagnosi qualitativa continguda al present 

document. 

Per últim, la caracterització del territori, dels col·lectius vulnerables, i dels actors que 

intervenen al territori en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament, s’ha realitzat també a 

partir de les informacions disponibles tant en la xarxa com en un recull de documents facilitats 

pels ens implicats en el Pla a Daleph per a la seva anàlisi. Val a dir que les informacions 

contingudes als esmentats documents també han permès complementar la diagnosi qualitativa i 

la caracterització del territori i dels actors que hi intervenen. 
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Totes les conclusions i reflexions derivades de l’anàlisi realitzada a partir de les informacions 

exposades s’han contrastat mitjançant la realització de grups de treball amb les 11 persones (10 

ens) que s’indiquen a l’Annex 1. 

Les següents seccions contenen els resultats més rellevants de totes les tasques desenvolupades. 
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3 TERRITORI 

3.1 Delimitació 

El Maresme és una comarca de la província de Barcelona, situada a l’est del país que s’estén a 

través d’una franja de territori estreta i allargada conformada entre la serralada Litoral i la costa. 

Els límits de la comarca entre ponent i el mar disten entre 5 i 15 quilòmetres segons la zona. Té 

una extensió màxima de 55 quilòmetres entre la primera població al Sud, Montgat i el municipi 

més septentrional, Tordera. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’arxius de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

Limita al Nord amb la comarca de La Selva; al Sud amb el Barcelonès; a l’Oest amb el Vallès 

Oriental i l’Est amb el Mar Mediterrani. 
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Font: Elaboració pròpia a partir d’arxius de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

3.1.1 Comarca 

La comarca del Maresme, amb 398,5 km2 de superfície, representa l’1,24% de la superfície total 

de Catalunya; pel que és una de les set comarques més petites del país. Aquest fet, unit als 

437.431 habitants que el Maresme tenia el 2013 fa que sigui una de les comarques catalanes 

més densament poblades juntament amb Vallès Occidental, el Baix Llobregat, i el Barcelonès. 

Concretament, amb 1.097,7 habitants per km2, la seva densitat és més de 4,6 vegades la de 

Catalunya. 

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població. 2013 

 Maresme Catalunya 

Superfície (km2) 398,5 32.108,00 

Densitat (habs./km2) 1.097,7 235,2 

Entitats administratives singulars 126 3.896 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

A la comarca hi ha 126 entitats administratives singulars, xifra que es pot considerar elevada si es 

compara amb la mitjana de les comarques catalanes (95) i molt alta si es té en compte, a més, 

que la superfície territorial del Maresme és bastant reduïda. Per tant, es pot dir que 

administrativament és un territori molt atomitzat. 
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3.1.2 Municipis 

El Maresme està format per 30 municipis. 

La capital de comarca, Mataró, concentra el 28,36% de la població, amb 124.099 habitants el 

2013, té una densitat de població de 5.515,5 habitants per km2 en els 22,5 km2 de superfície que 

té el seu terme municipal. Els altres municipis no superen individualment els 30.000 habitants 

(Premià de Mar 28.136 habs., el 2013). 

La diversitat és l’element característic del conjunt de municipis que componen la comarca del 

Maresme. La quantitat de població varia des dels 662 habitants d’Òrrius o els 1.323 de Sant Iscle 

de Vallalta als 124.099 de la capital de comarca. Per extensió, hi ha municipis com Tordera, amb 

84,1 km2 (21,1% de la superfície total de la comarca), i altres com Premià de Mar, amb 2,1 km2 o 

Caldes d’Estrac amb 0,9 km2. 

Donada la conformació geogràfica i administrativa de la comarca, hi ha municipis eminentment 

costaners amb façana al mar i municipis primordialment d’interior i muntanya. 16 dels municipis 

de la comarca tenen costa i 14 no en tenen. 

Hi ha diversos municipis amb una altitud mitjana que es troba pràcticament a nivell del mar, per 

exemple, Malgrat de Mar (4m), i altres amb una altitud mitjana que supera els 140m, per 

exemple, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils o Dosrius; i fins i tot hi 

ha algun municipi que arriba als 259m sobre el nivell del mar, com ara Òrrius. 

 

Alella 
Arenys de Mar 

Arenys de Munt 
Argentona 

Cabrera de Mar 
Cabrils 

Caldes d’Estrac 
Calella 

Canet de Mar 
Dosrius 

Malgrat de Mar 
Masnou, el 

Mataró 
Montgat 

Òrrius 

Palafolls 
Pineda de Mar 
Premià de Dalt 
Premià de Mar 

Sant Andreu de Llavaneres 
Sant Cebrià de Vallalta 
Sant Iscle de Vallalta 

Sant Pol de Mar 
Sant Vicenç de Montalt 

Santa Susanna 
Teià 

Tiana 
Tordera 

Vilassar de Dalt 
Vilassar de Mar 
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El Maresme. Municipis 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’arxius de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1 Alella 
2 Arenys de Mar 
3 Arenys de Munt 
4 Argentona 
5 Cabrera de Mar 
6 Cabrils 
7 Caldes d’Estrac 
8 Calella 
9 Canet de Mar 
10 Dosrius 
11 Malgrat de Mar 
12 Masnou, el 
13 Mataró 
14 Montgat 
15 Òrrius 

16 Palafolls 
17 Pineda de Mar 
18 Premià de Mar 
19 Sant Iscle de Vallalta 
20 Sant Andreu de Llavaneres 
21 Sant Cebrià de Vallalta 
22 Vilassar de Dalt 
23 Vilassar de Mar 
24 Premià de Dalt 
25 Sant Pol de Mar 
26 Santa Susanna 
27 Sant Vicenç de Montalt 
28 Teià 
29 Tiana 
30 Tordera 

 

La comarca presenta municipis escassament poblats en relació amb la seva extensió superficial, 

com Sant Iscle de Vallalta, 74,3 hab/km2, i altres amb una densitat molt elevada de població com 

Premià de Mar que, amb 13.334,6 hab/km2, és el cinquè municipi més densament poblat de 

Catalunya. El Masnou, amb 6.665,2 hab/km2 i Mataró amb 5.508,2 hab/km2 es troben entre els 

12 amb major densitat del país. 
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3.1.3 Dinàmiques territorials 

El territori de la comarca s’estructura en 4 àrees: l’Alt Maresme, el Maresme Central, el Baix 

Maresme i la Vall de la Tordera. El conjunt de municipis que forma cadascuna d’elles té 

característiques homogènies que permeten tractar-los de manera agregada per estudiar 

determinats aspectes d’interès per a aquesta anàlisi diagnòstic.  

No obstant això, a efectes d’aquest document, s’ha estimat convenient incloure els municipis 

que formen la zona de la Vall de la Tordera a la zona de l’Alt Maresme, atès que són només dos 

municipis i no representen diferències substancials pel que fa a dinàmiques i característiques, 

més enllà de les que puguin presentar, com s’ha esmentat anteriorment, els municipis de la 

comarca entre sí. Per tant, per a l’estudi conjunt de les dinàmiques o fets que ocorren en l’àmbit 

dels termes municipals, en alguns casos, la determinació territorial de zones del Maresme que 

s’utilitzarà serà la següent: 

El Maresme. Delimitació Nord-Sud de 
zones geogràfiques i administratives a nivell municipal 

Baix Maresme Maresme Central Alt Maresme 

Alella Argentona Arenys de Mar 

Cabrils Cabrera de Mar Arenys de Munt 

Masnou, el Caldes d’Estrac Calella 

Montgat Dosrius Canet de Mar 

Premià de Dalt Mataró Malgrat de Mar 

Premià de Mar Òrrius Palafolls 

Teià Sant Andreu de Llavaneres Pineda de Mar 

Tiana Sant Vicenç de Montalt Sant Cebrià de Vallalta 

Vilassar de Dalt  Sant Iscle de Vallalta 

Vilassar de Mar  Sant Pol de Mar 

  Santa Susanna 

  Tordera 
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El Maresme. Delimitació Nord-Sud de 
zones geogràfiques i administratives a nivell municipal 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’arxius de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

D’altra banda, tal i com s’ha esmentat anteriorment, el territori té una configuració 

marcadament dual si s’atén a la disposició de franja de terreny al mar o no. Aquest element 

diferencial pot motivar comportaments i resultats socioeconòmics diferents en funció de la 

ubicació costanera o interior del municipi. Sembla raonable, doncs, disposar d’una segona 

alternativa per delimitar la comarca mitjançant dues zones (costanera o interiors). Aquest model 

d’organització territorial s’emprarà quan l’anàlisi així ho reclami. D’aquesta manera es disposarà 

de dues zones: Maresme interior i Maresme litoral; formades pels següents municipis: 

El Maresme. Delimitació Est-Oest 
de zones geogràfiques i administratives a nivell municipal 

Maresme interior Maresme litoral 

Alella Arenys de Mar 

Arenys de Munt Cabrera de Mar 

Argentona Caldes d’Estrac 

Cabrils Calella 

Dosrius Canet de Mar 

Òrrius Malgrat de Mar 

Palafolls Masnou, el 

Premià de Dalt Mataró 

Sant Cebrià de Vallalta Montgat 
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Sant Iscle de Vallalta Pineda de Mar 

Teià Premià de Mar 

Tiana Sant Andreu de Llavaneres 

Tordera Sant Pol de Mar 

Vilassar de Dalt Sant Vicenç de Montalt 

 Santa Susanna 

 Vilassar de Mar 

Font: Elaboració pròpia 

El Maresme. Delimitació Est-Oest de zones geogràfiques i administratives a nivell municipal 

 

      

Font: Elaboració pròpia a partir d’arxius de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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A aquestes divisions, caldrà tenir en compte les dinàmiques d’interrelació que es produeixen fins 

i tot dins de les tres zones identificades, així com el factor d’atracció que genera Barcelona-

Girona i el Vallès Oriental-Granollers en menor mesura. En la següent imatge es mostra una 

seqüència de relacions i dinàmiques que es produeixen dins la delimitació realitzada. 

 

 

 

3.2 Caracterització 

3.2.1 Medi físic 

Gràcies a l’orientació geogràfica i a la protecció de la serralada, el Maresme gaudeix d’un clima 

agradable, mediterrani, de cel clar i lluminós que li permet gaudir d’un 75% de dies assolellats a 

l’any. L’equilibri entre el mar, la plana i la muntanya condiciona un paisatge suau, serè i humit, 

amb abundants pinedes i alzinars dispersos pels turons i variades zones de cultiu i sembra. La 

serralada Litoral, formada per les de Sant Mateu, el Corredor i el Montnegre (795m), té llocs de 

gran bellesa. La proximitat de la serralada a les poblacions costaneres fa que les rieres i les 

rambles provoquin seriosos problemes, dues o tres vegades a l’any, quan plou intensament a la 

muntanya. 

GIRONA 

BARCELONA 

MARESME 
CENTRAL 

 

 
ALT MARESME 

BAIX MARESME 
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3.2.2 Patrimoni natural1 

3.2.2.1 Clima 

El clima del Maresme és benigne i està condicionat per la seva morfologia. La proximitat del mar 

atenua les temperatures fent que els estius siguin suaus i que a l’hivern les glaçades siguin 

estranyes a la plana litoral. En algunes valls interiors les inversions tèrmiques faciliten 

l’acumulació d’aire fred. Aquests indrets gaudeixen d’una certa continentalitat. En són un 

exemple les valls interiors d’Òrrius i Dosrius, on les glaçades hi són habituals a l’hivern. També és 

destacable el delta i la vall de la Tordera, per on s’hi escola el fred provinent del Prelitoral. La 

serralada litoral, amb alçades compreses entre els 300m i els més de 700m en el cas del 

Montnegre, protegeix la plana costanera dels vents forts i freds del nord. L’orientació al sud-est li 

dóna un caràcter general de solana amb una alta insolació. 

La temperatura és homogènia des de la costa fins al peu dels turons, on se situa la franja de 

temperatures mitjanes anuals entre els 15 i 16º. Cap a la Serralada els valors són inferiors, 

arribant als 13º als cims del Montnegre. 

Les precipitacions generalment no són abundants i augmenten de sud a nord i de mar a 

muntanya. Així doncs, es troben mitjanes de precipitació que oscil·len entre els 550mm a 

l’extrem sud-oest (Montgat), fins aproximadament uns 800mm a les carenes del Montnegre. El 

vent càlid i humit de llevant es condensa a la muntanya i provoca la major part de pluges amb 

grans fluctuacions interanuals. Els xàfecs de finals d’estiu i durant la tardor poden arribar a ser 

quantiosos. 

Aquest fenomen microclimàtic provoca també la formació freqüent de boires de façana. La 

mitjana d’humitat relativa anual és força elevada als pobles costaners, situant-se al voltant del 

72%. 

El vent dominant és del S-SO. Sobretot es manifesta en forma de marinades, més evidents a 

l’estiu, quan poden adquirir una certa intensitat. 

_______________ 

1
 Si bé en el marc del Pla Estratègic del Maresme 2015 estava prevista la redacció de la Carta del Paisatge del Maresme 

i desenvolupament dels acords de la línia Un Maresme Restaurat, en l'anàlisi qualitativa es va poder constatar que 
aquest projecte s'ha centrat finalment a l'elaboració de la Carta del Paisatge de la riera d'Argentona i en un diagnòstic 
ampli i detallat d'Alella, Teià i Masnou. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Insolaci%C3%B3_(meteorologia)
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3.2.2.2 Relleu 

Es poden distingir diversos sectors: la serralada, amb algunes valls interiors; la plana; el litoral de 

sorra o rocós; i la plana de la Tordera. 

La serralada està formada, de nord-est a sud-oest, pel Montnegre, el Corredor, el Montalt, Céllecs, 

Sant Mateu i la Conreria. La serralada està protegida pel Parc Natural del Montnegre i el Corredor i 

pel Parc de la Serralada Litoral. 

El Montnegre és el massís principal degut al seu conjunt pissarrós de roques més resistent a 

l’erosió. L’alçada màxima és de 760m al turó Gros. S’estén des de Tordera fins a Arenys de Munt. 

Una serra menor paral·lela a la costa separa el Montnegre del mar configurant la vall de Vallalta. 

El Corredor, de constitució granítica, té una orografia més suau. El massís del Montalt, situat 

entre el Corredor i el mar, configura les valls de Canyamars i Dosrius. 

A l’oest, Céllecs i Sant Mateu, amb una alçada al voltant dels 500m, són uns petits massissos molt 

propers a la densa població del Baix Maresme. 

La constitució granítica dels massissos i la seva erosió han originat la sorra de les platges i les 

lleres de les rieres. Entre Caldes d’Estrac i Calella els contraforts del Montnegre arriben al mar fent 

que la costa sigui rocosa i vertical, excepte entre Canet de Mar i Sant Pol de Mar. L’orografia típica 

del Maresme es trenca a la plana al·luvial de la Tordera però, per contra, és el lloc on encara 

resten les maresmes que han donat nom a la comarca. 

3.2.2.3 Hidrografia 

Només la Tordera duu aigua tot l’any. La resta són rieres que només s’omplen amb les 

tamborinades de tardor i d’hivern, convertint-se en una característica de la comarca. 

Les rierades sobtades i violentes poden arribar a ser perilloses amb les llevantades. Les rieres i 

rierades són el resultat d’una combinació de factors: 

> Els intensos desnivells, amb un màxim de 760m en 5km. 

> El règim de pluges intermitents. 

> La urbanització i la impermeabilització del sòl. 

> Les actuacions sobre les lleres i els marges. 

> L’ús urbà de les lleres seques i sorrenques. 

La riera d’Argentona és la que té una major conca. Recull les aigües del Corredor, de Céllecs i de 

les valls de Canyamars i Dosrius, i desemboca entre Mataró i Cabrera de Mar. La segona conca en 

extensió és la riera de Sant Pol-Vallalta, que drena els vessants meridionals del Montnegre i la vall 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_del_Corredor
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9llecs&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_del_Montnegre_i_el_Corredor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Serralada_Litoral
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tordera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arenys_de_Munt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vallalta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Canyamars
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dosrius
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caldes_d%27Estrac
http://ca.wikipedia.org/wiki/Calella
http://ca.wikipedia.org/wiki/Canet_de_Mar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pol_de_Mar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Matar%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cabrera_de_Mar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montnegre_(Vall%C3%A8s)
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de Vallalta. La riera de Pineda és la que té un cabdal més constant. La riera d’Arenys és una de les 

més conegudes per les seves avingudes sobre el nucli urbà. 

3.2.2.4 Vegetació 

Més de la meitat de la comarca està coberta per bosc. La vegetació dominant a la serralada són 

les pinedes de pi pinyer als solells, i els alzinars a les obagues, tot i que es poden trobar magnífics 

alzinars madurs en tota la solella del Montnegre. En aquest sector també hi dominen les suredes. 

A les parts més elevades del Montnegre, on el clima és més fresc i humit, s’hi ha establert la 

roureda, on l’aportació d’humitat marítima i la condensació en forma de boires al llarg de l’any 

també hi juguen un paper fonamental. A la obaga del Montnegre, la varietat i diversitat forestal 

és notable; poden trobar-s’hi des de castanyedes, rouredes, boscos d’avellaners, cirerers i 

trèmols. Al fons de les valls, la vegetació de ribera ha estat la més vulnerable i alhora ha patit una 

forta transformació i degradació en els darrers anys, tot i que al llarg de diverses rieres i torrents 

de la serralada, encara hi podem trobar magnifiques vernedes, avellanoses, omedes i gatelledes. 

Les rieres de la plana litoral han estat les més castigades degut al fort creixement urbanístic i a 

les males polítiques ambientals, on pràcticament ara només s’hi troba el típic canyar. 

3.2.2.5 El Patrimoni natural i l’entorn rural: un actiu per al turisme 

Al valor natural descrit en els punts anteriors, es suma el seu potencial com a actiu per poder 

desenvolupar una estratègia de turisme interior, així com un rellevant valor vinculat amb altres 

segments com és el turisme de sol i platja, familiar cultural, enogastronòmic o comercial, entre 

altres. 

Des del Consorci de Promoció Turística del Maresme i des de la iniciativa dels propis municipis 

s’han impulsat diferents projectes vinculats a rutes naturals, descobriment dels valors naturals, 

associant naturalesa amb les indicacions geogràfiques d’interès i la valorització de la terra i els 

seus productes. Si es repassen les diferents iniciatives que estan actualment en marxa s’observa 

un important creixement de les activitats turístiques desenvolupades, amb un alt dinamisme que 

contrasta amb símptomes de certa immaduresa empresarial que pot dificultar la seva 

potenciació i promoció com a segment específic i com a segment complementari a altres 

atractius turístics. 

Segons l’estudi elaborat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç, el turisme 

generarà uns 18.000 llocs de treball al Maresme fins a l’any 2020, especialment vinculats al 

turisme de sol i platja, amb una elevada concentració a la zona alta del Maresme i amb un 

impacte en el PIB del Maresme de 1.348 milions d’euros, fet que suposa un creixement superior 

al 17%. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vallalta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riera_de_Pineda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riera_d%27Arenys
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La proposta/ aposta que es planteja en aquest punt és poder aconseguir una major sostenibilitat 

del sector que es dibuixa com a clau, amb una oferta natural singular i complementària; 

fomentant el turisme d’experiència, així com la cooperació entre actors i el saber fer en tots els 

actors de la cadena de valor2. 

I en aquest procés adquireixen especial rellevància els actors públics del territori com és el propi 

Consorci de Turisme del Maresme, en la seva funció de coordinació i també de promotor, 

juntament amb altres instàncies existents al Baix Maresme vinculades al Consorci de la DO Alella 

que agrupa municipis del Maresme i del Vallès Oriental, les diferents iniciatives promogudes per 

municipis de l’Alt Maresme, i les iniciatives privades vinculades al turisme rural, natural i 

enogastronòmic. 

3.2.3 Patrimoni cultural 

Vestigis arqueològics d’antigues cultures donen fe d’un passat històric important. La Via Augusta 

passava per la comarca, tal com indica la columna miliaria trobada a Vilassar. La documentació 

més antiga pertany a llocs de poblament als segles X i XI, corresponents a les poblacions 

allunyades del mar que donarien origen als barris mariners, més tard convertits en municipis 

independents. Les incursions de pirates berberiscos durant els segles XVI i XVII va motivar la 

construcció de torres de guaita i de defensa, algunes de les quals encara es poden contemplar. 

Esglésies i castells ens parlen d’un període medieval actiu, però no serà fins al desenvolupament 

de la navegació i el posterior comerç amb Amèrica- quan les poblacions marineres van aportar 

drassanes, patrons i capitans de renom –juntament amb la creació de la primera línia de 

ferrocarril d’Espanya, quan s’aconseguirà el progrés definitiu del Maresme Entre 1830 i 1875 es 

viu el període més florent de la marina de vela catalana. Des de principis del segle XX la indústria 

va tenir un creixement gradual, sobretot el sector tèxtil, alhora que l’agricultura aconseguia 

vèncer dificultats i consolidar els seus productes: la vinya i els productes hortícoles 

principalment. Arenys de Mar concentra en el seu port el sector pesquer i segueix mantenint una 

indústria relacionada amb el mar. La dependència històrica de Barcelona, les bones 

comunicacions i el bon clima van propiciar el desenvolupament de la comarca com a zona 

residencial i turística molt abans que altres costes del litoral català. Prova d’això són els edificis 

caracteritzats per l’estètica de finals de segle que encara es poden apreciar. Àmplies platges de 

sorra gruixuda s’alternen al llarg de la costa amb altres més reduïdes, permetent la pràctica de 

tota mena d’esports nàutics. En les diferents poblacions es pot gaudir per igual de racons 

agradables, bona gastronomia i equipaments turístics suficients. 

_______________ 

2
 Veure Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i Directrius Nacionals 2020. 
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Les àrees d’influència es reparteixen entre alguns pobles costaners, «de Mar», com El Masnou, 

Vilassar, Mataró, Arenys o Calella i altres «de Munt», a l’interior, com Alella, Argentona, Tordera, 

etc. Entre totes han fet possible que el turisme - que té en el sector nord, entre Calella i Malgrat, 

la major part de la seva capacitat hotelera - actuï com a motor d’un creixement més harmònic i 

que serveixi per activar altres sectors econòmics. 

Avui dia el turisme és un sector econòmic important a la comarca, vinculat amb diferents 

segments i entre ells el turisme cultural, que compta amb rellevants valors patrimonials i 

intangibles. Des del Consorci de Promoció del Turisme Barcelona s’han identificat al Maresme 

diferents rutes vinculades a la presència del modernisme, a la seva història ibera, romana, 

medieval  i neoclàssica, i a la influència dels indians. S’ofereixen, així mateix, rutes culturals 

vinculades a la terra, els seus productes i a la seva història vitícola i gastronòmica3. 

3.2.4 Infraestructures 

El Maresme gaudeix d’unes bones comunicacions viàries i infraestructures ferroviàries. La 

comarca té una xarxa viaria (N-II, C-31, C-60) i ferroviària  (Línea -1 de RENFE)  que permet una 

ràpida connexió dels municipis amb  Barcelona (a 65km el més llunyà), si bé la connexió est- 

oest; interior – costa és susceptible de millora, especialment en relació a la  freqüència i la 

connexió amb altres comarques com el Vallès Oriental i La Selva.  

3.2.4.1 Vies decomunicació 

Xarxa de carreteres 

La comarca compta amb una bona xarxa de carreteres, en especial la connexió nord-sud. 

La mobilitat viària a la comarca del Maresme es realitza bàsicament utilitzant l’ autopista, C-32 i 

la carretera N-II. Aquestes vies serveixen tant al trànsit de llarg recorregut com al trànsit 

comarcal i local. En atenció a les dades de la Comissió de Mobilitat del Consell Comarcal, en 

l’actualitat, el 77% dels moviments són intracomarcals i la resta, el 23%, cap a Barcelona, el 

Vallès i el Baix Llobregat. 

El volum de trànsit que suporta la carretera N-II condiciona de forma molt negativa la 

funcionalitat d’aquesta via, creant congestió i afectant a la pròpia seguretat dels usuaris, el que 

implica també una barrera física i un perill per als habitants de les poblacions que travessa. En 

_______________ 

3
 Detalls d'algunes de les rutes. http://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/cultura/rutes-culturals 
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aquest moment la N-II assumeix un trànsit de 30.000 vehicles diaris davant dels 38.000 vehicles 

diaris i 75.000 puntes en alguns trams que està assumint la C-32. 

Des del Consell Comarcal, s’ha acordat la redacció d’un Pla de Mobilitat Global del Maresme que 

parteix d’un escenari base, i és que l’any 2021 s’acaba la concessió de l’autopista C-32 i la 

necessitat d’introduir mesures de pacificació del trànsit a la N-II. 

Aquest estudi es combina amb l’avanç en projectes com la construcció de la variant de 

Valldegata a Arenys de Mar, la millora de la connexió a Mataró Parc i el projecte de gran 

dimensió com és la construcció d’un vial - d’un carril per sentit - que completi la connexió de la C-

32 amb la Costa Brava. 

 

Font: Generalitat de Catalunya - Mobilitat. 

Segons informació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la comarca disposa d’un total de 109 

quilòmetres de carreteres, dels quals 61km corresponen a autopistes i 48km a vies 

convencionals. El Maresme no compta amb vies preferents.  
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A l’interior de la província de Barcelona i de forma paral·lela a la costa i a l’estructura territorial 

de la comarca, transita l’AP-7 (E-15) que és una via de nivell europeu. Aquesta autopista és 

relativament accessible des del Maresme mitjançant tres vies que la connecten amb la C-32: 

 la C-60 entre Mataró i Granollers; 

 la C-61, de Arenys de Mar a Sant Celoni; 

 i finalment altres connexions viàries secundàries al nord de la comarca: GI-600 

juntament amb la GI-512 i la BV-5122. 

3.2.4.2 Ports 

La comarca del Maresme té un litoral amb 48 km de costa i 37 km de platges, 16  municipis 

costaners (que acullen el 75 % de la població comarcal), i 5 ports amb més de 4.000 amarratges. 

Això, afegit al seu potencial empresarial i també a la seva tradició marítima, fa que, en uns 

moments com els actuals, organitzar i impulsar la xarxa d’interrelacions, col·laboracions i 

sinèrgies entre el mar i les activitats socioeconòmiques sigui un instrument molt útil per a 

dinamitzar l’economia i l’ocupació de tota la comarca i l’oportunitat d’incorporar-se al Fòrum 

Marítim Català4 i formar part de la Marca Catalunya.5 

Amb aquest objectiu va néixer el projecte que ara impulsa el Clúster Maresme Marítim. 

El projecte Maresme Marítim engega gràcies a la col·laboració entre 9 entitats i organismes 

públics i privats  de la comarca, i té com a principal objectiu impulsar el sector marítim de la 

comarca del Maresme com aglutinador d’un conjunt d’activitats emergents de gran valor. El 

projecte està liderat per l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró. 

Les Entitats promotores del projecte són6: 

> L’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

> L’Ajuntament de Mataró: Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM). 

_______________ 

4 http://www.forummaritimcatala.com/. L'objectiu del FMC és integrar a tots els agents que participen en el sector 

marítim català. El FMC integra agents de la R + D + I, universitats, agents de la formació, organitzacions públiques i 

privades dedicades al medi ambient i sindicats, entre d'altres entitats d'interès per al sector. 

5
 Pla Estratègic Fòrum Marítim de Catalunya 2009-2012. 

 

 

 

http://www.forummaritimcatala.com/
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> L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

> El Club Nàutic El Balís. 

> El Consell Comarcal del Maresme 

> El Consorci Port de Mataró. 

> El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 

> La Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM). 

> La Fundació Tecnocampus Mataró-El Maresme 

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa 

d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010. 

 

La franja litoral del Maresme disposa de cinc ports esportius: 

> Port d’Arenys de Mar a Arenys de Mar 

El port Arenys de Mar, es considera el port més segur del litoral nord de Barcelona. En ell 

s’hi troba el Club Nàutic d’Arenys de Mar que disposa de tots els serveis. Sol ser port 

d’atracada intermedi per fer la travessia cap a les Illes Balears. 

> Port El Balís a Sant Andreu de Llavaneres 

Disposa de 764 amarradors de 8m a 30m d’eslora. Per la seva distància a Mallorca, el 

microclima i la seva localització geogràfica al centre de la comarca, Port El Balís és un 

port molt adient per a la recalada de vaixells amb destinació tant a les Illes Balears com a 

la Costa Brava i al sud de França. 

> Port de Mataró a Mataró 

El port de Mataró és un port gran, modern i en permanent evolució. Compta amb 1.080 

amarratges i una zona comercial i d’oci de 7.000m2. Té concedida des de 1988 la Bandera 

Blava que reconeix la qualitat dels seus processos i iniciatives mediambientals. 

> Marina Port Premià a Premià de Mar 

La proximitat d’aquest port a Barcelona el converteix en el segon port esportiu de la 

capital catalana. És una destinació que permet accedir de manera fàcil i ràpida a una 

oferta d’oci variada. Disposa de 554 amarradors de 6m a 30m d’eslora i compta amb un 

gran aparcament amb capacitat per a 350 vehicles. 

> Port Esportiu de El Masnou a El Masnou 
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El Port Esportiu del Masnou és port gran que disposa de més de 1.000 amarratges entre 

8m i 22m d’eslora, i es troba a 20 minuts de Barcelona. Disposa d’unes instal·lacions 

modernes per a les embarcacions i una àmplia zona d’oci i comerç que ofereix 

nombroses activitats (uns 9.000m2). 

 

La totalitat dels cinc ports disposen de varador, aparcaments, tallers, zona comercial i oferta 

gastronòmica. A excepció del port de Mataró, la resta de ports disposa de Club Nàutic i tots 

tenen de rampes d’accés per a embarcacions a excepció de El Masnou.  

El Maresme és una comarca atractiva per als amants del mar, de la navegació i la pràctica 

d’activitats nàutiques tant especialitzades com de caràcter més familiar, i on es pot singularitzar 

un segment d’activitat turística de gran rellevància. 

3.2.4.3 Aeroport 

El Maresme es troba situat entre els aeroports de Barcelona-El Prat i el de Girona-Costa Brava, a 

una distància relativament reduïda. La comunicació per via terrestre des d’aquests aeroports cap 

a qualsevol punt de la comarca, especialment del litoral, resulta molt còmoda i senzilla tant per 

carretera com per vies fèrries (turismes, trens de rodalies o autobusos de línia i transport públic).  

L’Aeroport de Barcelona-El Prat és el primer a Catalunya i el segon de l’Estat Espanyol pel que fa 

a volum, varietat de vols i companyies aèries que hi operen.  

L’Aeroport de Girona-Costa Brava es caracteritza per la presència majoritària de les companyies 

aèries anomenades de baix cost.  

La bona accessibilitat permet a la comarca potenciar el seu atractiu turístic tant per estades 

llargues com per escapes de cap de setmana. També pot atendre al turisme de la Costa 

Barcelona-Maresme com esdevenir la porta de Catalunya en la línia que connecta amb Girona. 
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3.2.4.4 Xarxa ferroviària 

 

Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

La línia R1 de rodalies de Barcelona, popularment coneguda com la Línia del Maresme o de la 

costa, connecta Maçanet-Massanes amb Molins de Rei, i comunica la província de Girona amb la 

de Barcelona, des de la comarca de la Selva fins al Baix Llobregat. Un recorregut que voreja tota 

la costa del Maresme i creua el cor de l’àrea metropolitana de Barcelona. Les principals 

estacions són: 

> Maçanet-Massanes 

> Blanes 

> Calella 

> Arenys de Mar 

> Mataró 

> Badalona 
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> Barcelona-El Clot-Aragó 

> Barcelona-Arc de Triomf 

> Barcelona-Pl. Catalunya 

> Barcelona-Sants 

> L’Hospitalet de Llobregat 

> Molins de Rei 

Recorreguts comercials i freqüències (dies laborables)  

La R1 compta amb els següents recorreguts comercials i freqüències que varien tenint en compte 

si són hores punta, aquelles en què hi ha més passatgers coincidint amb els horaris de la jornada 

laboral, o hores vall, en les quals el nombre de passatges disminueix: 

Molins de Rei/ l’Hospitalet de Llobregat – 
Mataró 

Un tren cada 6 minuts en hora punta i cada 10 
minuts en hora vall 

L’Hospitalet de Llobregat – Calella Un tren cada 15 minuts en hora punta i cada 
30 en hora vall 

L’Hospitalet de Llobregat – Blanes Un tren cada 30 minuts 

L’Hospitalet – Maçanet-Massanes Un tren cada 60 minuts 

 

Dades rellevants 

Nombre de viatgers 

La R1 és una de les línies que transporta més 

viatgers de la xarxa de rodalies de Barcelona. El 

2009 la van utilitzar 96.8797 passatgers al dia. 

Com a dada rellevant, cal esmentar que per l’estació 

de Mataró, en un sol dia, hi poden passar uns 

18.2928 viatgers de pujada i baixada. El segueix 

l’estació de l’Hospitalet del Llobregat per la qual 

_______________ 

7
 Dades oficials de l'Estudi d'Aforaments, novembre 2009 

 
8
 Dades oficials de l'Estudi d'Aforaments, novembre 2009. 
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passen 17.981 viatgers al dia. Aquestes dues estacions són les de més trànsit de passatgers de 

tota la xarxa de rodalies de Barcelona, exceptuant les estacions de la ciutat de Barcelona.  

Viatgers/any: 27.900.000 viatgers. 

 

Trens 

Actualment a la R1 circulen una mitjana de 216 trens cada dia laborable. Compta amb una 

longitud de la línia: 95,1 km i 31 estacions. 

 

Línies amb què connecta: 

> Rodalies de Barcelona: R2, R3 i R4  

> Mitja Distància (Renfe Operadora)  

> Alta Velocitat / Llarga Distància (Renfe Operadora)  

> Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

> Transports Metropolitans de Barcelona (Bus i Metro)  

> Tramvia metropolità 

Es pot afirmar que la línia de la costa del Maresme disposa d’una excel·lent connectivitat entre 

els municipis i Barcelona com a ciutat nodal. Tanmateix, per l’elevat trànsit existent, es reclamen 

més serveis de rodalies a la Línia R1, el desdoblament de part dels trams entre Arenys de Mar i 

Blanes, i la construcció de la Línia Orbital Ferroviària en el tram Mataró-Granollers.  

Com apunt final és molt important destacar la posada en marxa de la nova RG1 de Rodalies que 

permet connectar sense transbordaments al Maresme, la Selva, el Gironès i l’Alt Empordà. 

Aquesta nova via obre també la possibilitat i el repte de consolidar el Maresme com a territori 

amb capacitat d’atracció de poblacions d’aquestes comarques ja sigui per motius d’estudi, oci i 

turisme o per oportunitats de feina. 
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3.2.4.5 Xarxa de transport col lectiu per carretera 9 

Maresme disposa d’un ampli nombre de línies d’autocars comarcals. D’altres línies comuniquen 

aquestes localitats amb Barcelona. Alguns dels trajectes que cobreix la xarxa d’autobusos són: 

> Mataró (Centre) - Barcelona 

> Mataró (Nord) - Barcelona 

> Vilassar de Dalt/Premià de Mar - Barcelona 

> Mataró - Bellaterra UAB 

> Vilassar de Mar - Cabrera de Mar per P.I. Els Garrofers 

> Mataró - Barcelona por Nacional II 

> Cabrils - Vilassar de Mar 

> Servei Urbà Vilassar de Mar 

> Premià de Dalt - Premià de Mar - Camp de Mar 

> Teià - El Masnou 

> Servei Urbà Cabrera de Mar 

> Mataró - Sant Andreu de Llavaneres - San Vicente de Montalt 

> Sant Vicenç de Montalt – Caldes d’Estrac 

> Sant Andreu de Llavaneres Centre - Estació 

> Mataró - Vilassar de Dalt 

> Vilassar de Dalt - Estació de Premià de Mar 

> Teià - Alella 

> Mataró - Barcelona (servei nocturn) 

> Barcelona - Vilassar de Dalt (servei nocturn) 

_______________ 

9
 En l'anàlisi qualitativa se subratlla que la connectivitat entre els municipis de la façana litoral per autobús és bona 

però aquesta situació no es manté en les connexions dels municipis de costa-interior, especialment els que estan a 
l'Alt Maresme. 
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> Òrrius - Argentona - Mataró (Hospital) 

> Aeroport de Girona-Costa Brava - Costa Brava Sud/Maresme Nord 

> Aeroport de Girona-Costa Brava - Granollers - Mataró 

> Argentona - Mataró (Centre) 

> Argentona - Veïnat del Cros - Mataró 

> Barcelona - Calella - Blanes - Massanet de la Selva 

> Canet de Mar - Sant Pol - Calella (Hospital) 

> Canyamars - Dosrius - Argentona - Mataró 

> Palafolls - Tordera - Malgrat - Calella (Hospital) 

> Sabadell - Granollers - Mataró 

> Barcelona - Mataró - Pineda (servei nocturn) 

3.2.4.6 Polígons d’Activitat Econòmica10 

Segons dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, el país disposava, a setembre de 2011, de 

32.107,43 hectàrees (ha) de sòl industrial, distribuïdes entre 1.930 Polígons d’Activitat 

Econòmica (PAE). El 2,79% de l’àrea es troba a la comarca del Maresme, amb 897,07ha de 

superfície. 

Mataró i Tordera, amb 144,25 i 132,55ha respectivament, són els municipis amb majors 

superfícies dedicades a activitats econòmiques en polígons. Argentona (9), Mataró (8) i Pineda 

de Mar (7) són els municipis que tenen un major nombre de polígons. 

Maresme Polígons d’Activitat Econòmica. 2011 

Municipi Superfície total (ha) Número  
Alella 11,37 4 
Arenys de Mar 20,87 2 
Arenys de Munt 28,86 3 
Argentona 57,13 9 

_______________ 

10
 Per elaborar aquest apartat s'han considerat les dades de l'estudi de Polígons d'Activitats Econòmiques de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (PIRMB) en la mesura que permet fer una anàlisi no només d'índole quantitativa sinó 
també qualitativa (amb un anàlisi efectuada el 2009, i per poder reflectir dades més actuals es fan servir les dades 
recollides a l'Estudi sobre polígons Industrials del Maresme en la part final d'aquest apartat). 
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Cabrera de Mar 44,82 3 
Cabrils 4,34 1 
Calella 24,11 3 
Canet de Mar 16,74 1 
Dosrius 19,09 4 
El Masnou 28,39 6 
Malgrat de Mar 81,16 4 
Mataró 144,25 8 
Montgat 15,83 3 
Palafolls 86,03 6 
Pineda de Mar 53,62 7 
Premià de Dalt 24,99 5 
Premià de Mar 11,34 4 
Sant Andreu de Llavaneres 6,51 2 
Sant Cebrià de Vallalta 5,91 1 
Sant Pol de Mar 17,47 1 
Sant Vicenç de Montalt 0,73 1 
Teià 3,20 1 
Tordera 132,55 6 
Vilassar de Dalt 32,26 3 
Vilassar de Mar 25,50 1 
Total Maresme 897,07 8911 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anàlisi de les infraestructures de 
Serveis dels Polígons d’Activitat Econòmica de la RMB Metropolitana de Barcelona 

(PIRMB). 

_______________ 

11
 Si es pren com a referència l'Estudi elaborat pel Consell Comarcal en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, el 

nombre total de Polígons d'Activitats Econòmiques és de 82, amb una superfície i de 850,67ha. Aquesta diferència de 
nombre/superfície està determinada per les diferències en la categorització de polígons i la seqüència d'actualització 
de dades que es realitza en el segon cas amb els ajuntaments. 
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El Maresme. Polígons d’Activitat Econòmica i superfície agregada per municipi. 2009 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’estudi del PIRMB sobre a els polígons industrials del Maresme i l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya 

Segons les dades reflectides en l’estudi referit, Caldes d’Estrac, Òrrius, Santa Susanna, Sant Iscle 

de Vallalta i Tiana no compten amb cap polígon empresarial 12. 

Atenent a la tipologia actual de polígons 13 que estableix la Regió Metropolitana de Barcelona 

(RMB), el 2009, a la Comarca del Maresme són pocs els polígons que compten amb condicions 

ideals per obtenir valor afegit en les activitats que s’hi desenvolupen. Concretament tan sols 2 

tenen condicions adequades per al desplegament de fibra òptica i no presenten deficiències en 

els serveis bàsics. Tots dos representen el 3,1% de la superfície total. Es troben a Argentona i són 

el Polígon Industrial Nord, de 24,72 ha, i el Sector Industrial Les Escomes, amb 3,26 ha. El primer 

d’ells, és l’únic, a més, que té subministrament de gas. 

La resta de la superfície qualificada i destinada a Polígons d’Activitat Econòmica de la comarca 

ofereix una tipologia anomenada de Serveis Bàsics o d’especialització productiva. En concret, el 

_______________ 

12
 Si es pren com a referència l'estudi elaborat pel Consell Comarcal es reflecteix que Sant Iscle de Vallalta té 3 

polígons i Òrrius en té 2. 
13

 Per a la descripció i característiques concretes de la tipologia proposada, es pot consultar l’Anàlisi de les 

infraestructures de Serveis dels Polígons d'Activitat Econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
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43,5% de la superfície total té característiques que només permet cobrir uns mínims de 

prestacions per al desenvolupament de l’activitat; disposen de subministrament d’aigua, 

subministrament elèctric i sanejament, amb independència de les deficiències en aquests 

serveis, i no compten amb subministrament de gas, ni es troben en una zona adequada per al 

desplegament de fibra òptica. En aquests polígons la problemàtica fonamental segons la RMB es 

troba en el subministrament elèctric, amb el doble d’incidències que en sanejament. Palafolls i 

Tordera alberguen la major part de polígons d’aquesta mena, sumant 68,93 ha i 49,27 ha de 

superfície en PAE, respectivament. 

El 53,2% restant disposa de subministrament de gas, no presenta disfuncions en els tres serveis 

bàsics i es troba fora de les condicions establertes per al desplegament de la fibra òptica per la 

seva localització o per la seva mida. Aquests polígons es qualifiquen com Especialitzats 

Productius. La majoria es localitza a Mataró (142,94ha), Tordera (83,28ha) i Malgrat de Mar 

(81,16ha). 

El Maresme Polígons d’Activitat Econòmica per tipologia actual. 2009 

Tipologia Nombre de polígons Superfície total (ha) 

Especialitzat Productiu 37 477,54 

Serveis Bàsics no plus 16 132,41 

Serveis Bàsics plus 33 257,6 

Sense dades 1 1,54 

Valor Afegit 1 3,26 

Valor Afegit i Especialitzat Productiu 1 24,72 

Total Maresme 89 897,07 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anàlisi de les infraestructures de Serveis dels Polígons d’Activitat 
Econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 

En els anys que segueixen al 2009, ateses les potencialitats de cada un dels PAE, es va establir un 

escenari en què el 14,8% de superfície es trobaria en el model de Serveis Bàsics, i un 28,7% dels 

polígons permetria la seva classificació dins del tipus Especialitzat Productiu si la superfície total 

es millorés. Si es verifiqués aquest fet, la majoria (81,9%) de la superfície de PAEs del Maresme 

seria d’aquest tipus. 
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El Maresme Polígons d’Activitat Econòmica per tipologia potencial. 2009 

Tipologia Nombre de polígons Superfície total (ha) 

Especialitzat Productiu 70 735,14 

Serveis Bàsics 16 132,41 

Sense dades 1 1,54 

Valor Afegit 1 3,26 

Valor Afegit i Especialitzat Productiu 1 24,72 

Total Maresme 89 897,07 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anàlisi de les infraestructures de Serveis dels Polígons d’Activitat 
Econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 

En general, els PAE de la comarca, més enllà de presentar un nivell de serveis i manteniment 

molt diferents, en l’anàlisi qualitativa cal destacar que la valoració de l’empresariat és força 

satisfactòria. En el marc d’aquest diagnòstic s’ha realitzat una enquesta al teixit empresarial14 on 

se subratllen amb un nivell bo l’estat general dels polígons: clavegueram, subministres, 

enllumenat i pavimentació. Tanmateix, s’assenyalen aspectes a millorar: aparcaments, transport 

públic, restauració, manteniment de les zones verdes, seguretat i vigilància, neteja, recollida de 

residus, telecomunicacions i senyalització. Finalment, en aquest mateix estudi es destaquen com 

a aspectes molt deficitaris els serveis d’entitats financeres, els serveis auxiliars, els serveis a les 

empreses, els centres de serveis i les sales i espais de reunions susceptibles de ser llogades.  

 

_______________ 

14
 S'ha realitzat una enquesta al teixit empresarial del Maresme en la que han participat 310 empreses. D'aquest 

nombre, el 23,5% es troba en polígons industrials. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada a les empreses del Maresme 

 

Els polígons estan a una distància mitjana a l’aeroport de 48,01 quilòmetres, el que es pot 

considerar una distància molt reduïda. Tenen, en general, bastant bon accés a les vies ràpides de 

comunicació sense que això signifiqui que l’accés sigui directe; i no disposen, també en termes 

generals, línies de transport amb parada als polígons. 

En definitiva, al Maresme hi ha una important capacitat per allotjar empreses de diferent 

grandària i activitat, però en l’actualitat no es disposa d’un instrument àgil que permeti poder 

oferir un mapa d’espais, naus i característiques o serveis disponibles. En aquesta línia, cal 

subratllar el projecte “Invest in Mataró” per a la captació d’inversions que s’acompanya d’un 

catàleg de PAE’s. En aquest moment, entre alguns Ajuntaments, conjuntament amb la FAGEM, 

estan impulsant un projecte de “PAE Maresme” per dinamitzar aquests espais, impulsar nous 

usos, aconseguir retenir empreses i captar nous inversors. 

 

 

 

 

Valoració que les empreses localitzades a polígons atorguen al seu 

estat i serveis actuals (nota mitjana)
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Com a detall final d’aquest apartat és interessant destacar que el territori del Maresme, com a 

tal, és un actiu econòmic amb bona valoració per part de les empreses que s’ubiquen en els seus 

municipis. Segons l’enquesta referida amb anterioritat, els municipis en què s’assenten les 

empreses són valorats amb una mitjana de 7,2 punts com a espais per ubicar les seves empreses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada a les empreses del Maresme 

Només un 8,4% de les empreses enquestades (un total de 26) han atorgat una puntuació màxima 

de 4 al seu municipi. Aquestes (de les quals gairebé un 54% estan en el nucli urbà i un altre 30,8% 

s’ubica en algun polígon) estan localitzades en els següents municipis: 

Municipi Nº empreses % 

Tordera 4 15,4% 

Teià 4 15,4% 

Arenys de Mar 3 11,5% 

Mataró 2 7,7% 

Palafolls 2 7,7% 

Vilassar de Mar 2 7,7% 

Arenys de Munt 2 7,7% 

Alella 2 7,7% 

Argentona 1 3,8% 

Pineda de Mar 1 3,8% 

Sant Andreu de Llavaneres 1 3,8% 

Cabrera de Mar 1 3,8% 

Canet de Mar 1 3,8% 

 

Valoració de la ubicació de les empreses al municipi

Nota mitjana
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Els principals motius de localització al Maresme són la proximitat al domicili (23,5%), la 

proximitat als clients (14,1%) i el bon accés a vies ràpides de comunicació (13,6%). Però també 

destaquen la importància d’estar pròxims a Barcelona (10,3%) i de la disponibilitat de naus o 

espais adequats per a la seva activitat (9,3%).  

Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada a les empreses del Maresme 

Però a part de la proximitat a vies ràpides de comunicació, la situació geogràfica, la dotació 

d’infraestructures i la proximitat a Barcelona, es detecten altres elements que poden ajudar, 

facilitar o obstaculitzar el desenvolupament de l’activitat de les empreses. Tot i que no 

s’identifica cap element crític, sí que la disponibilitat o el preu del sòl, l’oferta de serveis o l’estat 

de l’espai empresarial poden condicionar o limitar l’activitat empresarial. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada a les empreses del Maresme 

3.2.5 Serveis 

3.2.5.1 Abastament d’aigua 

Segons informació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona15, el 

subministrament d’aigua per als sòls industrials se satisfà a través de la xarxa d’aigua potable, de 

les aigües subterrànies i de la utilització d’aigua regenerada procedent de les estacions 

depuradores. En tot cas, el subministrament d’aigua potable està garantit com a servei essencial 

per la xarxa d’aigua potable. 

Les aigües subterrànies tenen una gran importància com a alternativa a la xarxa general i 

constitueixen aproximadament el 35% del total dels recursos hídrics. A més de destinar a 

l’abastament d’aigua potable general, aquesta font nodreix als sectors industrials i agrícoles. 

L’Agència Catalana de l’Aigua fa saber que la totalitat dels recursos d’aigua subterrània de 

Catalunya no són aprofitats actualment. Aquests recursos arriben, en total, a xifres superiors als 

900hm3 a l’any. En determinades zones del territori, com la façana litoral, aquesta font de 

_______________ 

15
 Anàlisi de les infraestructures de Serveis dels polígons d'activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona 
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proveïment d’aigua té un enorme potencial i un pes rellevant en el subministrament del 

Maresme, un exemple és l’aqüífer de Tordera. 

La utilització d’aigua regenerada, concretament la vinculada amb activitats industrials, es troba 

encara en fase molt primària. 

Els escassos aprofitaments que s’obtenen s’utilitzen per a la Regió Metropolitana de Barcelona 

fonamentalment per a reg agrícola i usos ambientals. Al Maresme no existeixen polígons 

industrials assortits amb aigua regenerada com a font alternativa. 

Pel que fa a l’estructura de la xarxa per al subministrament d’aigua, varia en funció de la font de 

la qual es tracti. En el cas de l’aigua potable, la xarxa cobreix tot el territori, i presenta una 

estructura en forma de malla jerarquitzada en una xarxa distribuïda, com és habitual, mitjançant 

una xarxa en alta per al transport i una xarxa en baixa per a la distribució. 

Les xarxes d’aigües subterrànies o freàtiques, vinculades als pous de captació, presenten major 

dispersió territorial i ofereixen subministrament en àmbits locals. 

Pel que fa a la diversificació de fonts de proveïment d’aigua, el sector industrial aposta, cada 

vegada més, per fer una regeneració endògena, i incrementa els esforços per reduir el consum 

d’aigua potable, tant de xarxa com de pous, per regenerar l’aigua del seu propi procés productiu. 

3.2.5.2 Sanejament 

El sanejament és un servei bàsic i, per tant, es pressuposa a disposició de tots els establiments 

d’activitat econòmica. Segons informació de la Regió Metropolitana de Barcelona, el servei 

s’estructura a través d’una xarxa que funciona per gravetat i depèn en gran mesura de l’orografia 

del territori. Mitjançant la xarxa de clavegueram formada per col·lectors i impulsions, les aigües 

residuals i pluvials es transporten a les estacions depuradores, en què es tracten les aigües per 

tal que aquestes tinguin uns paràmetres mínims de qualitat, per finalment abocar-les al medi o 

propiciar seva reutilització. 

La xarxa es troba distribuïda entre multitud de subsistemes autònoms que donen servei 

específica i únicament a àmbits territorials molt concrets. Cada subsistema posseeix les seves 

instal·lacions i equipaments en funció de la capacitat i necessitats determinades. 

Les diferències existents en aquest servei entre les diverses localitats i zones del Maresme, com a 

la resta de Catalunya, radiquen en la qualitat del servei. Per mesurar-lo qualitativament s’atén al 

grau de saturació del sistema; saturació que es verifica quan el cabal o la càrrega contaminant 
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que arriben a una determinada estació de tractament són superiors als nivells per als que 

aquesta estava dissenyada. 

El Maresme no es troba entre les comarques que tenen un major nombre de sòl industrial 

associat a sistemes de sanejament saturat, per tant, la qualitat d’aquest servei és acceptable. 

Després de l’Alt Penedès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, amb 20, 20 i 12 estacions 

respectivament, al Maresme compta amb 8 estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), tot 

i que actualment s’estan construint 2 més. Aquestes EDAR donen servei al 93% dels municipis de 

la comarca ja que les aigües residuals de Tiana i Montgat es destinen a l’EDAR del Besòs. 

El Maresme Depuradores i municipis als que donen serveis. 2013 

Depuradora Municipis als que donen servei 

Depuradora d’ Arenys Arenys de Mar 
 Arenys de Munt 
 Canet de Mar 

Depuradora de Teià Alella 
El Masnou 
Premià de Dalt 
 Premià de Mar 
Teià 

Depuradora de Mataró Argentona 
Cabrera de Mar 
Cabrils, Dosrius 
Mataró 
Vilassar de Dalt 
Vilassar de Mar 

Depuradora de Llavaneres Caldes de Estrac 
StAndreu Llavaneres 
StVicenç Montalt 

Depuradora de Sant Pol StCebrià de Vallalta 
StIscle de Vallalta 
StPol de Mar 

Depuradora de Tordera Tordera 

Depuradora de Òrrius Òrrius 

Palafolls Palafolls 

Depuradora Can Massuet-El Far (en construcció) Òrrius 

Depuradora de Pineda (en construcció) Calella, Malgrat de Mar 
Palafolls 
Pineda de Mar 
Santa Susanna 

Font: Consell Comarcal del Maresme 
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El Maresme Situació geogràfica de les EDAR. 2013 

 
 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

3.2.5.3 Subministrament elèctric 

La xarxa elèctrica s’estén al llarg de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 16 i abasta, quant 

a disposició de subministrament, la totalitat d’espais inclosos en el territori. Tanmateix, cal 

assenyalar que aquest subministrament no té la mateixa continuïtat ni qualitat en tots els àmbits 

territorials de la RMB, el que afecta de manera determinant, a les activitats econòmiques de la 

comarca. 

Des del punt de vista de la continuïtat del subministrament, s’analitzen les magnituds que 

ofereixen dos indicadors, TIEPI 17 i NIEPI18, tal com estableix el Reglament del subministrament 

elèctric 19. La informació més recent que ofereix el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a nivell 

provincial data de 2005. Segons aquestes dades, la província de Barcelona, en els períodes 

estudiats, es troba en tot moment, per sota dels límits que estableix la disposició esmentada per 

a aquests indicadors. 

_______________ 

16
 Segons es defineix al Pla territorial general de Catalunya (PTGC) aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març. 

17
 TIEPI: és el temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada en mitja tensió (1 kV <V 36 kV). Les 

interrupcions que es consideraran en el càlcul del TIEPI són les de durada superior a 3 minuts. 
18

 NIEPI: és el nombre d'interrupcions equivalent de la potència instal·lada en mitja tensió (1 kV RV 36 kV). Les 

interrupcions que es consideraran en el càlcul del NIEPI seran les de durada superior a 3 minuts. 
19

 Reglament del subministrament elèctric, Decret 329/2001, de 4 de desembre. 
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Província de Barcelona. TIEPI. 2003-2005 

 
Límit 

màxim 
(hores) 

2003 2004 2005 

Zona urbana 2 1,78 1,39 1,02 

Zona semiurbana 4 2,93 1,57 1,45 

Zona rural concentrada 8 4,81 2,31 2,07 

Zona rural dispersa 12 7,11 3,07 2,45 

Total  2,52 1,6 1,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 

Província de Barcelona. NIEPI. 2003-2005 

 
Límit 

màxim 
(numero) 

2003 2004 2005 

Zona urbana 4 1,94 1,73 1,56 

Zona semiurbana 6 2,14 1,6 1,58 

Zona rural concentrada 10 2,74 2,36 1,81 

Zona rural dispersa 15 3,66 2,23 1,85 

Total  2,12 1,75 1,59 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 

 

Comparativament, amb el conjunt de Catalunya i amb l’Estat espanyol, la província de Barcelona 

se situa, a partir del 2003, molt per sota dels indicadors en temps d’interrupció del servei 

elèctric, i la seva evolució continua disminuint el valor d’aquest índex, el que denota una millora 

en la qualitat del servei a les empreses fonamentalment en les zones no urbanes. És possible 

afirmar que l’evolució del TIEPI català segueix el mateix patró que el de la província de 

Barcelona. 

Respecte al NIEPI, la situació dels municipis i comarques catalanes és molt millor que la de l’Estat 

espanyol en general. Concretament, a la província barcelonina, el nombre d’interrupcions a l’any 

és de mitjana un 15,3% menor que a la resta d’Espanya en l’àmbit urbà20, i un 38,9% en el semi 

_______________ 

20
 Zona urbana: conjunt de municipis d'una província amb més de 20.000 subministraments, incloent capitals de 

província, encara que no arribin a la xifra anterior.  
Zona semiurbana: conjunt de municipis d'una província amb un nombre de subministraments comprès entre 2.000 i 
20.000, excloent capitals de província.  
Zona rural concentrada: conjunt de municipis d'una província amb un nombre de subministraments comprès entre 
200 i 2.000.  
Zona rural dispersa: conjunt de municipis d'una província amb menys de 200 subministraments, així com els 
subministraments ubicats fora dels nuclis de població que no siguin polígons industrials o residencials. 
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urbà. A la zona rural concentrada, el nombre d’interrupcions és un 34,0% menor que a Espanya, i 

a la zona rural dispersa, un 50,6% inferior de mitjana. 

Segons la informació recopilada pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 

(RMB), sobre la base de dades facilitades per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) corresponents a 

2008, dels 164 municipis de la RMB, 5 superaven els límits màxims que el Reglament del 

subministrament elèctric estableix per les seves zones corresponents pel que fa a nombre i 

temps de les interrupcions de servei. Cap d’ells pertany a la comarca del Maresme. Si s’han 

aplicat els criteris més restrictius que els que el Reglament preveu, és a dir, prenent com a límit 

els de la zona urbana, el nombre de municipis arribaria a 35. Concretament al Maresme, els 

municipis que superen el llindar establert són 12: 

Alella 
Arenys de Munt 

Cabrils 
Canet de Mar 

Dosrius 
El Masnou 
Montgat 

Òrrius 

Palafolls 
Teià 

Tiana 
Vilassar de Mar 

 

Segons els principals resultats del Balanç Energètic de Catalunya per a l’any 2009 el 41%, del 

consum total el fa el sector del transport mentre que el sector industrial consumeix el 26,9% dels 

14.547,70 tep21 d’energia total consumits. 

Balanç energètic de Catalunya. 
Consum d’energia final per sectors. 2009 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de tats de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) 

_______________ 

21
 Tona equivalent de petroli 
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Segons informació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), el 2006 el 

consum elèctric industrial va suposar aproximadament el 40% del consum total de la RMB, 

mentre que el 36% es destinava a usos terciaris i de transport. La comarca del Maresme era, 

juntament amb la de Garraf, la que menys consum industrial posseïa. El consum total del 

Maresme no arribava al 7% del que registrava la Regió. En termes relatius, el consum pel Sector 

Serveis a la comarca se situava al voltant del 40% del total, mentre que el del sector industrial no 

arribava al 23%. 

3.2.5.4 Subministrament de gas 

El gas no està considerat un servei bàsic, i per tant, només es disposa  en aquells llocs on s’ha 

desplegat la xarxa.  

El sistema de subministrament de gas, segons informació de la Regió Metropolitana de Barcelona 

(RMB) està format per una xarxa bàsica de transport amb un abast nacional, una xarxa de 

transport secundari d’àmbit regional i una xarxa de distribució local fins arribar al client. Dins la 

RMB, la comarca compta a no gaires quilòmetres amb la planta de regasificació del Port de 

Barcelona, que és un dels punts més importants d’injecció a la xarxa bàsica de gas.  

Atenent a l’activitat econòmica i empresarial, segons dades obtingudes per RMB  de l’ICAEN, el 

2006, el consum industrial de gas va representar més del 60% del consum total de la RMB, 

mentre que el 40% del consum es va fer en llars i comerços. 

A nivell de Catalunya, el 2009 el 54,60% del gas natural el consumia la indústria (1.678,70 tep), 

mentre que el sector serveis va consumir el 10,80%. 

El Maresme, el 2006, no superava el 9% del consum total de gas de la RMB i repartia aquest 

entre consum industrial (55%) i el consum de llars i comerços (45%). 

Un ramal de gas natural circula a través de la façana litoral del Maresme provinent de la comarca 

Barcelonina fins més enllà de Malgrat de Mar El ramal té un traçat similar al de l’Autovia C-32. 

Un segon ramal circula de manera paral·lela a aquest, a l’interior, al voltant de l’AP-. Tots dos 

ramals estan connectats per un altre que va des del nus de Granollers fins a Mataró i més al nord 

des de la zona de Fogars de la Selva fins a Palafolls. Aquesta distribució permet la ramificació 

mitjançant una xarxa mallada dins de la comarca. D’aquesta manera els municipis de l’interior 

són atesos fonamentalment pel ramal nord i els del litoral pel ramal costaner. 
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3.2.5.5 Telecomunicacions 

El Consell Comarcal del Maresme pretén aprofitar les oportunitats que representa la construcció 

d’una Xarxa Comarcal de Banda Ampla per anar més enllà del concepte de Smart City o ciutat 

intel·ligent i aconseguir el que vindria a ser Smart County o comarca intel·ligent. 

El Consell Comarcal ha emprès aquest projecte d’interconnexió dels 30 ajuntaments del 

Maresme mitjançant una xarxa de telecomunicació, denominada Xarxa Comarcal de Banda 

Ampla del Maresme (XCBAM). 

El projecte de la futura XCBAM està finançat pel Pla Únic d’ Obres i Serveis de la Generalitat de 

Catalunya (PUOSC), fons FEDER de la Unió Europea i fons propis del Consell Comarcal del 

Maresme. 

El projecte planteja una primera etapa de gestió i explotació que té com a objectiu 

l’autoprestació de serveis informàtics i de telecomunicació per a les administracions locals i 

organismes públics dependents i accés de la ciutadania mitjançant punts de presència municipal 

de la pròpia administració. En una segona etapa es preveu estendre la prestació de serveis a la 

ciutadania, el comerç i la indústria. 

El desplegament i construcció de la futura xarxa es realitzarà en dues fases : 

> Fase I: arribada a 19 dels 30 municipis de la comarca amb tecnologia Fibra Òptica  

> Fase II: arribada als 11 municipis restants amb tecnologia mixta de fibra òptica i 

Radiofreqüència punt a punt. 

Els municipis de la comarca en què s’implantarà la xarxa es comprometen mitjançant conveni a 

facilitar l’estesa de la fibra òptica i les infraestructures necessàries, així com oferir suport tècnic 

per al replantejament del traçat, aportació de cartografia (xarxes de subministres, gas, 

electricitat, aigües, etc.), gestionar talls de trànsit, etc. Un cop realitzada l’estesa de la xarxa, el 

municipi que desitgi disposar del servei de banda ampla haurà d’abonar el corresponent preu a 

l’empresa mixta SITMAR (servei integral de telecomunicació Maresme) en la qual participa el 

Consell Comarcal. Tanmateix cada municipi no té l’obligació d’usar la pròpia infraestructura 

implantada.  

L’objecte d’SITMAR és: 

> Comercialitzar en el mercat majorista per explotar la Xarxa com a operador neutre.  

> Mantenir la infraestructura.  

> Ampliar la xarxa fent trams nous, per arribar a llocs d’interès econòmic. 
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Com a operador majorista i en l’àmbit privat, es farà arribar la xarxa de fibra fins a alguns 

Polígons d’Activitat Econòmica, si bé no es distribuirà a l’interior dels mateixos. Aquesta funció es 

reserva a operadors minoristes.  

El punt d’interconnexió de la xarxa s’ubicarà a Mataró ja que és el punt de màxima presència dels 

operadors, i on arribarà la Xarxa Oberta de Catalunya al Maresme a través de la C-60. En cada 

municipi s’ubicarà un punt de presència on acabarà el parell de fibres òptiques que ho 

connectaran amb el punt d’interconnexió de Mataró.  

El termini per a l’execució del projecte és de 8 mesos al llarg de 2014, per a la primera fase, i de 

6, el 2015, per a la segona. 

Municipis contemplats en el projecte executiu de la  
Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme 

Fase I Fase II 

Alella 
Palafolls 
Arenys de Mar 
Pineda de Mar 
Arenys de Munt 
Premià de Dalt 
Argentona 
Premià de Mar 
Calella 
Sant Andreu de Llavaneres 
Canet de Mar 
Santa Susanna 
El Masnou 
Tordera 
Malgrat de Mar 
Vilassar de Dalt 
Mataró 
Vilassar de Mar 
Montgat 
 

Cabrera de Mar (*FO) 
Sant Pol de Mar (*FO) 
Cabrils (*RF) 
Sant Vicenç de Montalt (*FO) 
Caldes de *Estrac (*RF) 
Teià (*FO) 
Dosrius (*RF) 
Tiana (*RF) 
Òrrius (*RF) 
Troncal para llegar en Calella (*RF) 
Sant Cebrià de Vallalta (*RF) 
Troncal para llegar a *Tecnocampus 
Sant Iscle de Vallalta (*RF) 
Mataró (*RF) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Consell Comarcal del Maresme 
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Es preveu que en concloure 2014 hi haurà 19 municipis del Maresme que disposaran de Banda 

Ampla: 

Alella 
Arenys de Mar 
Arenys de Munt 
Argentona 
Calella 
Canet de Mar 
El Masnou 
Malgrat 
Mataró 
Montgat 
Palafolls 
Pineda de Mar 
Premià de Mar 
Premià de Munt 
San Andreu de Llavaneres 
Santa Susanna 
Vilassar de Mar  
Vilassar de Munt 
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3.3 Competitivitat territorial 

PRINCIPALS CLAUS DEL TERRITORI COM ACTOR I ACTIU ECONÒMIC 

 La comarca del Maresme, si bé només representa el 1,24% de la població de Catalunya, és una de les comarques més densament 

poblades juntament amb Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Barcelonès. La densitat poblacional del Maresme és quatre vegades 

superior a la de Catalunya el que genera una pressió urbanística no equilibrada en el territori. 

 El Maresme és un territori administrativament molt atomitzat amb un total de 126 entitats singulars i amb 30 municipis en què la 

diversitat és la nota característica. La població varia desitgen els 665 habitants a Òrrius fins 124.099 a Mataró, situant-se el 75% de la 

població comarcal en els 16 municipis de costa. I en extensió hi ha municipis com Tordera amb un terme municipal de 84,1km2 (21,1% de la 

superfície total de la comarca) i, altres, com Premià de Mar amb 2,1km2 o Caldes d’Estrac amb 0, 9km2 

 Les dinàmiques territorials existents dins de la morfologia de la comarca no han afavorit el desenvolupament d’una estratègia de 

comarca com a tal. Tal com es mostra pel tipus de projectes que s’han emprès a la comarca, existeixen estratègies col·laboratives 

marcadament diferències entre Baix Maresme, Maresme central i Alt Maresme; els projectes promoguts entre dos o més municipis- que 

fins i tot corresponen a dues delimitacions diferents, així com la seva escassa interconnexió és un valor constant i són afirmacions 

àmpliament subratllades en els grups de treball i en les entrevistes realitzades. Les relacions de col·laboració entre els municipis són 

limitades, es concentra en els municipis del seu entorn més proper i en les seves relacions amb altres centres nodals com són Barcelona o 

Girona, en un primer nivell, i amb Vallès Oriental - Granollers en menor mesura, però amb un pes creixent en els últims anys. 

 El Maresme és un territori amb una bona accessibilitat. La comarca compta amb una bona xarxa de carreteres, amb especial connexió de 

nord - sud. La mobilitat viària a la comarca del Maresme es realitza fonamentalment a través de l’autopista, C -32 i la carretera N - II patint 

aquesta última una gran pressió de trànsit especialment intracomarcal. Està situada entre dos aeroports, Barcelona- Prat i Girona - Costa 

Brava que es caracteritza pels serveis a companyies de baix cost. Les seves bones connexions viàries a la franja nord - sud; la línia de tren 

que serpenteja la costa, així com l’obertura de la xarxa ferroviària que l’uneix amb el Gironès i Alt Empordà, són elements per desplaçar-se 

al Maresme sigui per viure, estudiar, treballar o situar un negoci, així com per gaudir fent turisme amb estades més llargues o escapades de 
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cap de setmana. 

 Davant d’una bona accessibilitat, la connectivitat entre els municipis és insuficient. La connectivitat és un factor clau per fomentar la 

cooperació entre municipis i la pròpia gestació d’iniciatives i projectes resultants o de gestió comú. El territori posseeix una configuració 

marcadament dual si s’atengui la disposició de franja d’interior a mar que s’agreuja per les dificultats de connectivitat que hi ha entre els 

municipis d’interior i de costa, tant en termes d’infraestructures viàries com transports públics. 

 El seu clima i la qualitat de vida, dos grans valors del territori. El clima, el medi físic, el patrimoni natural i valors turístics- a títol enunciatiu 

-, són alguns dels factors que converteixen el Maresme en un pol d’atracció de professionals que treballen fora del Maresme i són 

al·licients per atreure talents i la captació de empreses. En aquest últim terme la valoració que fan els empresaris dels municipis en què 

s’ubiquen les seves empreses és molt positiva. 

 Maresme un espai blau i verd. La comarca és blau perquè té un litoral amb 48 quilòmetres de costa, 37 platges i cinc ports amb més de 

4.000 amarratges. La comarca es tinta de verd en diversos sectors: la serralada amb algunes valls interiors ; la plana ; litoral de sorra i roca i 

la plana de Tordera. El Maresme compta amb importants recursos naturals i una agricultura vinculada als productes de la terra que li dóna 

caràcter i grans possibilitats de promoció. 

  Es disposa d’un important elenc de polígons d’activitats econòmiques, amb un bon accés a les vies ràpides de comunicació i pròxims a 

grans mercats com són Barcelona i Girona - França. Els polígons industrials es distribueixen en el territori, i amb dos eixos nodals que se 

situen a l’Alt Maresme i Maresme central. A l’Alt Maresme l’eix està format per Tordera - Palafolls - Malgrat- Pineda ; i un segon eix a 

Maresme Central integrat per Mataró - Argentona. Maresme disposa d’una rellevant capacitat per poder acollir activitats econòmiques en 

infraestructures que, si bé reben en termes generals una bona valoració, necessiten millorar els serveis i prestacions. La gran majoria dels 

polígons responen a la qualificació de serveis bàsics o d’especialització productiva, amb algunes deficiències en subministraments 

(especialment en alguns polígons situats a l’Alt Maresme) i molts dels polígons es troben fora de les zones de desplegament de la banda 

ampla. Aquesta situació provoca que avui dia siguin pocs els polígons que compten amb condicions ideals per acollir i atendre activitats 

econòmiques d’alt valor afegit.  

 Vinculat amb el punt anterior, la gestió del sòl industrial, l’atracció empresarial i els ajuts per al seu allotjament respon de manera 

exclusiva a la gestió que cada municipi i per tant sense una visió comarcal. Si bé s’han intentat promoure algunes iniciatives de 

coordinació, avui dia no es disposa d’una eina de gestió conjunta que permeti passar de la gestió del municipi a la comarca com a actor 
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econòmic. 

  Una comarca amb bons subministraments bàsics i amb un projecte que permet situar la banda ampla a la totalitat de la seva geografia. 
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4 ECONOMIA 

Durant els últims 40 anys el Maresme ha patit una transformació radical. La comarca, 

relativament autònoma i aïllada de les dinàmiques metropolitanes dels anys 70, productivament 

abocada a la manufactura, al turisme de sol i platja i a l’activitat agrícola, s’ha vist transformada 

per un model de creixement prou conegut, que es podria resumir amb la següent seqüència: 

> Millora d’infraestructures viàries i ferroviàries. 

> Progressiva integració de facto en les dinàmiques metropolitanes. 

> Creixements urbanístics intensos i fonamentalment residencials amb el consegüent 

boom immobiliari. 

> Augment dels desequilibris entre fluxos residència-treball. 

> Disminució de la renda comarcal per càpita però també de les desigualtats socials 

internes. 

> Expansió d’activitats terciàries paral·leles al retrocés de la indústria i l’agricultura.  

Així, en aquests anys, la base productiva de la comarca s’ha vist substancialment modificada. El 

constant declivi de la indústria tèxtil, centrada en el gènere de punt, i la de l’automoció, no ha 

anul·lat ni molt menys l’activitat manufacturera; si bé el pes relatiu de la indústria s’ha vist 

clarament desplaçat per l’avanç dels serveis, com també ha succeït amb el sector de la 

construcció. Addicionalment a això, s’estan sumant altres centres territorials d’atracció terciària 

a la capital (Mataró) gràcies a la dotació de nous serveis en diversos àmbits (administració, 

sanitat, educació, comerç, oci, etc.). 

En relació en la indústria, si bé el Maresme s’integra en els territoris de la segona corona 

metropolitana, quant a concentració industrial i presència de clústers d’activitat, la implantació 

de sistemes productius locals a la comarca és clarament inferior i menys consolidada que la dels 

territoris metropolitans de Barcelona, el Baix Llobregat i els Vallès; i se situa també per darrera 

de comarques amb una tradició industrial arrelada, com ara el Bages, el Berguedà o Osona. 

D’altra banda, l’agricultura manté encara reductes d’activitat destacables malgrat els embats que 

ha hagut de patir durant els anys de més intensitat d’expansió urbanística. Quant al turisme, s’ha 

realitzat un esforç important de diferenciació de marca, i fins i tot d’especialització, de 

reestructuracions de les activitats hoteleres i de diversificació de l’oferta turística més enllà de la 

de sol i platja amb una important aposta pel turisme familiar enològic, gastronòmic, rural, 

cultural i esportiu, tot i que els avenços i resultats en aquests segments han estat desiguals. 

En aquest context de transformacions, la definició del Pla Estratègic del Maresme 2015 havia de 

dotar la comarca d’un instrument de planificació i de gestió estratègica del canvi. El Pla va 
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articular estratègies i projectes de futur al voltant de 7 idees clau: un Maresme AMB Barcelona, + 

ACTIU, novament EMPRENEDOR, INCLUSIU, REORDENAT, RESTAURAT i amb ESTIL PROPI. 

Per la pròpia naturalesa del què s’entén per desenvolupament econòmic local, totes les línies del 

Pla tenen impacte en la configuració del teixit productiu del territori, en la generació d’activitat i 

en la riquesa o l’ocupació. Dues d’aquestes idees clau (un Maresme + ACTIU i novament 

EMPRENEDOR) tenen vinculacions directes amb la promoció econòmica i l’ocupació de la 

comarca. En aquest sentit, el Pla, planteja aspectes de gran importància com: 

> Augmentar els llocs de treball per reequilibrar les funcions residencials i de treball de la 

comarca. 

> Atraure activitats de valor afegit que generin llocs de treball qualificats, i d’aquesta 

manera contribueixin a millorar la productivitat de l’activitat econòmica local, una de les 

principals debilitats del model de creixement experimentat al Maresme. 

> Mantenir l’activitat industrial i afavorir la transformació d’indústries com el tèxtil o el 

turisme cap activitats de més valor afegit. 

> Promoure les xarxes de cooperació empresarial i d’emprenedoria. 

> Donar suport a noves activitats de serveis avançats a les persones i a les empreses. 

> Fomentar l’excel·lència formativa en certs sectors d’activitat. 

Tot i que s’ha donat passos importants en el sentit que marcava el Pla Maresme 2015, la crisi 

econòmica ha posat fre a una part de les Iniciatives de canvi que aquest contenia. La crisi, a més 

de limitar projectes de futur, ha posat de manifest la necessitat de revisar el model de 

creixement sobre el qual pivotava la transformació del Maresme (i també de la resta de territoris 

catalans). 

Els efectes de la crisi s’han deixat sentir en l’activitat productiva, i en l’ocupació, si bé l’evolució 

de la taxa d’atur mostra un procés de contínua millora. En aquest sentit, la taxa d’atur comarcal a 

novembre de 2013 era d’un 17,76%, mentre que la taxa a Catalunya se situava en el 20,29%22. 

En aquest context, els reptes que afronta el Maresme des del punt de vista del seu 

desenvolupament econòmic futur, tal com s’anirà detallant en els apartats que composen aquest 

capítol, es podrien expressar de la següent manera: 

> Un significatiu deteriorament de les finances públiques i una minva de la capacitat 

d’inversions en noves iniciatives de desenvolupament, que coincideix amb una 

intensificació de la necessitat d’intervenció pública de les administracions locals (ja que 

_______________ 

22
 HERMES. Diputació de Barcelona. La taxa d’atur registrada per a la comarca del Maresme es calcula sobre una base 

d’Atur registrat de 40.397 persones; i al març de 2014, se situa en 39.445 persones.  
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són les més properes a la ciutadania), per donar resposta a problemàtiques 

socioeconòmiques cada vegada més greus; 

> La dificultat d’actuar per millorar aquesta situació amb uns instruments de promoció 

econòmica i ocupació no sempre prou aprofitats, i fins i tot amb dificultats per poder 

acostar-se a les necessitats dels actors presents al territori (i que a més es veuen 

amenaçats pel projecte de reforma de les administracions locals); o la dificultat 

d’identificar estratègies de desenvolupament singulars i veritablement diferenciades 

respecte a altres territoris metropolitans que comparteixen reptes i oportunitats no molt 

allunyats dels que afronta Maresme. 

La comarca del Maresme compta també amb actius que han de permetre afrontar aquests 

reptes:  

> Una base industrial, un increment dels serveis i una activitat turística molt vinculada al 

segment de sol i platja. 

> Un sector agrícola molt arrelat que, tot i la seva reduïda incidència en termes econòmics, 

aconsegueix mantenir-se i estimula l’aparició de noves activitats econòmiques com és el 

cas dels smart tèxtils, les activitats agràries vinculades als productes locals o els 

conceptes slow food, turisme gastronòmic o km. 0, entre altres iniciatives. 

> L’emergència de nous sectors estratègics entorn de l’activitat nàutica, l’esport, les TIC o 

l’àmbit sociosanitari, entre altres, estan generant nous camps d’activitat i s’estan creant 

oportunitats perquè es consolidin com sectors clau. 

> Nous instruments en l’àmbit de la promoció empresarial i l’ocupació. S’han implantat 

recentment programes innovadors en matèria de foment empresarial i promoció de 

l’ocupació. Així, es compta amb projectes tant de caràcter comarcal com altres en què 

participen diversos municipis. En l’apartat 4.5.2 es detallen aquests projectes. 

> Consolidació d’Iniciatives de cooperació públic-privada i privada. En els últims anys la 

comarca ha demostrat que iniciatives de cooperació públic-privada; projectes específics 

de promoció dels productes de la terra, vinculades amb activitats esportives i nàutiques; 

projectes turístics entre diversos municipis; creació d’infraestructures econòmiques de 

múltiple titularitat o la realització de projectes concrets per donar suport a la innovació i 

l’atracció de talent, són viables i es consoliden progressivament com a instruments actius 

en el desenvolupament econòmic i empresarial. Així mateix, existeix una latent 

cooperació entre empreses dins el territori, destacant-se com un avantatge competitiu. 

> Un important bagatge dels equips tècnics en l’àmbit del desenvolupament econòmic 

local en, per exemple, activitats tan necessàries com les de donar suport a 

l’emprenedoria i a l’activitat empresarial; o la creixent preocupació per qüestions com la 

productivitat, la innovació, la internacionalització i la cooperació de les empreses, i 

l’enfortiment de l’economia social i de models de desenvolupament basats en els 
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recursos endògens com a vies per superar la crisi o si més no, per incrementar la 

resiliència dels territoris davant d’aquesta. 

Queda clara, doncs, no únicament la necessitat sinó també l’oportunitat que suposa el 

plantejament d’un procés de reflexió estratègica sobre el futur del desenvolupament econòmic 

de la comarca del Maresme. Aquest procés haurà de partir d’una missió clarament definida, 

aportar propostes operatives, concretes i funcionals, donar veu a instàncies públiques i privades, 

i adoptar un enfocament de sostenibilitat, a més d’incorporar una dimensió avaluadora que 

permeti anar revisant i modificant convenientment les línies mestres i les actuacions i projectes 

que es deriven del Pla estratègic per adaptar-lo a un escenari complex i canviant com l’actual. 

4.1 Situació econòmica 

Fins a principis de l’any 2013 s’ha experimentat un empitjorament de la crisi financera 

internacional de la qual Catalunya no n’ha quedat exempta. L’excés d’oferta del mercat 

immobiliari juntament amb un alt nivell d’endeutament del sector privat ha provocat que durant 

els últims anys s’hagin hagut de realitzar processos d’ajustament intern importants. Com a 

conseqüència d’aquests ajustos, s’ha incrementat el grau d’incertesa general tant en l’àmbit 

econòmic i empresarial com en el financer; la confiança del consumidor s’ha reduït dràsticament 

i les condicions per a l’obtenció de finançament s’han definit amb criteris més rígids, i en general, 

la riquesa en el sector privat s’ha reduït considerablement. 

La contracció econòmica ha conduït a l’economia catalana a una recessió profunda en 

consonància amb l’economia mundial, amb la que s’han esvaït les expectatives basades en un 

canvi del model de creixement articulat sobre la demanda externa i l’expansió de la indústria 

manufacturera. 

L’any 2009, la repercussió que va tenir la recessió sobre la producció catalana va ser notable. En 

el conjunt de Catalunya, el descens d’activitat productiva se situava en 4,07% segons la 

informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya, constituint el valor més baix registrat en la 

història moderna catalana. Al Maresme el resultat era similar, ja que l’activitat productiva va 

baixar un 4,10%. L’any següent, al 2010, es va reconduir parcialment aquesta situació en la 

generació de riquesa i la variacions negatives varen passar a ser tan sols del 0,53% en el conjunt 

català, mentre que la comarca no va poder aprofita en la mateixa mesura la disminució dels 

efectes recessius i va patir una reducció del seu PIB del 0,99%. 

Aquesta situació a més de demostra que existeix una desacceleració general de tots els sectors 

productius, també permet posar de manifest que aquest procés és més accentuat al Maresme 

que a la resta de la província de Barcelona. Això és degut a la important presència del sector de 

la construcció i del sector industrial en la configuració de l’estructura econòmica de la comarca. 
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La comarca del Maresme generava el 2010 un producte interior brut de 8.272.000 d’euros, el 

que representa 19.300 euros per habitant. Aquesta magnitud es troba molt lluny dels 27.700 

euros per habitant que ofereix el conjunt de Catalunya, i situa la comarca en un dels últims llocs 

respecte a aquest indicador (69,8% de PIB per càpita, prenent com a referència l’agregat de 

Catalunya amb el 100%). Darrera del Maresme només hi ha les comarques de Garraf; Baix 

Penedès; Montsià; i Priorat, en aquest ordre. 

Producte interior brut per habitant. Distribució per comarques. Any 2010 

 PIB per habitant Lloc 
 milers d’euros índex Catalunya = 100  

Terra Alta 20,9 75,6 36 
Maresme 19,3 69,8 37 
Garraf 19 68,8 38 
Baix Penedès 18,1 65,4 39 
Montsià 17,2 62,2 40 
Priorat 15,1 54,5 41 
    

Catalunya 27,7 100,0  
 

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

Si s’atén al criteri de PIB en termes absoluts, es comprova que la comarca contribueix a la creació 

de riquesa de Catalunya amb un 4,03%. La cinquena aportació més àmplia del conjunt de les 

comarques catalanes. 

Producte interior brut 
Distribució per comarques. Any 2010 

 PIB milions d’euros  Lloc 
Barcelonès 73.444,10 35,77% 1 
Barcelona 23.198,10 11,30% 2 
Baix Llobregat 21.808,00 10,62% 3 
Vallès Oriental 11.029,10 5,37% 4 
Maresme 8.272,10 4,03% 5 
Tarragonès 7.434,30 3,62% 6 
... ... ... ... 
Catalunya 205.314,50 100,00%  

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

 

Si s’analitzen les dades per municipi, contrasta el PIB per habitant de Vilassar de Dalt, Mataró, 

Palafolls, Vilassar de Mar o Argentona, que estan per sobre del 75% de l’índex de Catalunya, amb 

municipis com Teià, Canet de Mar o Tiana que se situen en llindars inferiors al 15%.   
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Maresme. Producte Interior Brut  per habitant i municipi. 2010 

Municipi 
PIB per 

habitant 

Índex 
Catalunya 

100% 
Vilassar de Dalt 23,1 83,5 

Mataró 22,1 79,7 

Palafolls 22,1 79,8 

Vilassar de Mar 21,8 78,7 

Argentona 21,4 77,4 

Calella 20,2 73,1 

Masnou, el 20,0 72,3 

Arenys de Mar 19,4 69,9 

Malgrat de Mar 19,3 69,8 

Pineda de Mar 17,3 62,7 

Dosrius 17,0 61,5 

Sant Pol de Mar 16,9 61,0 

Premià de Mar 16,8 60,8 

Cabrils 16,7 60,2 

Alella 16,5 59,6 

Sant Andreu de Llavaneres 16,2 58,6 

Arenys de Munt 16,1 58,0 

Tordera 16,1 58,1 

Montgat 15,9 57,4 

Premià de Dalt 15,9 57,5 

Sant Vicenç de Montalt 15,8 57,1 

Teià 14,7 53,2 

Canet de Mar 13,1 47,3 

Tiana 8,6 31,2 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya 
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Maresme. Producte Interior Brut per municipi. 2010 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

No es disposa de dades sobre PIB per a les següents localitats: Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, 

Òrrius, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, i Santa Susanna. 

4.2 Teixit empresarial 

L’activitat econòmica de la comarca es genera fonamentalment a partir dels serveis, la indústria, 

la construcció i l’agricultura que té encara una presència rellevant en el seu conjunt. 

Pel que fa al sector serveis, aquest representa una font de valor afegit per a la resta d’activitats 

econòmiques com a subministrador de serveis avançats per a una població que, en general, té 

millor qualitat de vida i major poder adquisitiu. Cal fer esment al fet que, el Baix Maresme i el 

sud de Mataró s’han convertit, en els últims anys, en ciutats dormitori de la Barcelona 

metropolitana. A més d’això, el sector serveis s’orienta cap al turisme, que ha vist intensificat el 

seu pes en les dues últimes dècades, especialment a l’Alt Maresme i al llarg de tota la façana 

litoral de la comarca (costa del Maresme). Així, poblacions com Pineda de Mar, Arenys de Mar, 

Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Canet de Mar, Calella o Malgrat de Mar s’han transformat en 

nuclis d’atracció de visitants. Tal com s’analitzarà posteriorment, hi ha cinc seccions d’activitat 

especialment dinàmiques: Informació i Comunicacions; Educació; Aigua, sanejament i gestió de 

residus; i Altres serveis vinculats a l’empresa i l’atenció a les persones. 



   4  ECONOMIA  

 

57 

 

La indústria, per la seva banda, centra la seva activitat en la fabricació tèxtil i de gènere de punt, 

la metal·lúrgia, la construcció de maquinària, els productes químics i els productes alimentaris. 

Pel que fa al sector de la construcció, s’ha centrat principalment en l’àmbit residencial tant per a 

persones residents com per a habitatge de segona residència i turístic. 

L’agricultura té la seva activitat principalment en les tasques d’horta i flor. Si bé la seva 

importància econòmica sobre el conjunt és moderada, la seva presència al territori és notable. 

Si s’analitza el patró productiu del Maresme i es compara amb el del conjunt de Catalunya es 

poden observar elements comuns; així mateix, es comprova que el pes de la indústria a la 

comarca és una mica més de quatre punts inferior, i que aquesta diferència és absorbida per 

l’agricultura i la construcció, que a la comarca té una incidència de dos punts percentuals per 

sobre de la de Catalunya. Seguidament es presenta i analitza de forma detallada el VAB per 

sectors 

Maresme Valor Afegit Brut per sectors. 2010 (milions d’euros) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

 



   4  ECONOMIA  

 

58 

 

El 2010, la comarca generava valor afegit brut per un import de 7.586 milions d’euros. 

L’economia del Maresme, eminentment terciaritzada, té aportacions al VAB del sector serveis del 

voltant del 70% del total, amb més de 5,3 milers de milions d’euros. 

Maresme Valor Afegit Brut (base 2008). Serveis. Per branques. Milions d’euros. 2010 

Branques Maresme Catalunya 

Comerç 1093.70 25.189,00 

Transport, informació i comunicacions 563,2 18.154,50 

Hostaleria 645,1 14.232,10 

Act financeres i assegurances 303 8.462.90 

Act immobiliàries, tècniques i administratives 1342.60 29.359,10 

Administració pública i altres serveis 1356.60 34.229,30 

Total 5304.20 129.627,00 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

El pes del sector agropecuari es mínim ja que aporta el 2% del valor afegit brut total de 

l’economia i és, tot i que molt lleugerament respecte al VAB total, superior al de Catalunya. Amb 

tot, aquest sector a la comarca representa el 7,92% del VAB del sector agrícola català amb 

155.200.000 d’euros el 2010. 

Al sector de la construcció, amb 1.011 milions d’euros, el Maresme supera en més de 3 punts 

percentuals de VAB al conjunt català. Encara que la reducció d’aquest sector ha estat evident en 

els anys posteriors al 2007, la comarca manté certa puixança i potencial de generació de riquesa i 

ocupació. Aquest fet està motivat fonamentalment pel manteniment d’activitats relacionades 

amb l’oci i el temps lliure de tipus periòdic, i amb la necessitat d’oferta de segona residència per 

cobrir aquestes activitats. 

Pel que fa al sector de la Indústria, s’evidencia una menor presència d’activitat industrial a la 

matriu productiva del Maresme respecte a Catalunya. El VAB del sector industrial a la comarca 

arriba als 1.115 milions d’euros, el que representa el 14,7% del total, enfront del 19,9% que té 

Catalunya. 

Maresme Valor Afegit Brut (base 2008). Indústria. 
Per branques. Milions d’euros. 2010 

Branques Maresme Catalunya 

Indústries extractives, energia, aigua i residus 77,4 5.375,20 

Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú 691,2 18.310,90 

Metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport 346,6 13.838,50 

Total 1.115,30 37.524,60 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Les últimes magnituds macroeconòmiques referides al Maresme són de l’any 2010. En aquest, 

exercici es va produir un lleu repunt de l’economia catalana, pel que no és possible constatar una 

tendència clara a partir d’aquestes dades, amb la qual cosa, només s’ofereixen les dades per tal 

de determinar l’estructura de la matriu productiva de la comarca. No obstant això, la 

configuració productiva de l’oferta, similar al conjunt de Catalunya, fa pensar que els resultats de 

la comarca puguin seguir una tendència similar que els del conjunt català. 

Per sectors productius, la comarca registra caigudes generalitzades en el VAB en la seva totalitat 

de sectors productius: agricultura, construcció, indústria i serveis. Així, la reducció del VAB de la 

construcció va ser del 10,5% mentre que la producció en la indústria es va contraure en un 

11,7%; de la mateixa manera, l’activitat en el sector serveis experimenta un retrocés de l’1,6% 

alhora que el sector primari el VAB es va reduir en un 3,5%. 

Amb això, el creixement agregat entre 2000-2009 se situava en el 17,8%, per sota del conjunt de 

Catalunya, que ha registrat un 19,9%. 

Valor afegit brut per sectors 
El Maresme. Evolució 2008-2010 (Milions d’euros) 

 
 

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

 

Respecte a l’evolució que han mostrat els sectors productius els últims anys a la comarca, es 

constata que la indústria ha esmorteït el declivi econòmic i financer de manera ostensible, fins i 

tot, mostrant una certa recuperació l’any 2010. La construcció, en canvi, es manté en caiguda 

lliure i accentua, encara més, el seu descens el 2010. El principal sector, per volum, és el sector 
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serveis, que redueix la seva contribució al Valor Afegit Brut total encara de manera molt tènue, i 

dóna signes d’estabilitat i poca afecció per la crisi: manté el nivell dels 5.300 milions d’euros 

l’any. l’agricultura, per la seva banda, continua en descens, si bé donada la seva escassa 

presència i aportació al VAB de la comarca (menys de 200 milions d’euros a l’any) el seu 

decreixement no afecta de manera decisiva al conjunt de l’economia comarcal. 

4.2.1 Caracterització general 

El nombre d’empreses existents al Maresme, el primer trimestre de 2013, prenent de referent el 

nombre de comptes de cotització al Règim General de la Seguretat Social era d’11.003, i el 

nombre total de persones assalariades era de 77.805, la qual cosa representa una mitjana de 

7,07 persones ocupades per empresa. La dimensió tipus de les empreses a la comarca segons 

aquesta mitjana és de micro-empresa. 

El nombre d’empreses de la comarca s’ha vist sotmès a un descens dràstic entre el primer 

trimestre de 2008 i el mateix de 2013. En aquest període es van donar de baixa, en termes nets, 

un total de 2.691 companyies mercantils, el que representa perdre un 19,7% del parc 

empresarial en 5 anys. 

El ritme mitjà de variacions del nombre d’empreses és de -134,5 cada trimestre, fet que suposa 

una reducció neta del parc empresarial de l’1,1% trimestral. Evidentment, aquestes dades 

mostren una tendència clarament negativa. Només es registren increments nets del nombre 

d’empreses en els segons trimestres de cada exercici, degut a l’estacionalitat de l’activitat 

econòmica motivada pels increments de demanda i consum en l’època de primavera i estiu. Si bé 

durant l’últim semestre del 2010 i primer de 2011 el nombre d’empreses va arribar a tenir certa 

estabilitat; tot i així, passat aquest període de temps s’ha tornat a reproduir la tònica de 

decreixement radical de 2008 i 2009. 
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Maresme. Nombre d’empreses. 2008-2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 3 dígits). 

 

El nombre mitjà de persones assalariades per empresa a la comarca és de 7,1, el que confereix a 

les empreses una dimensió promig  al Maresme de micro-empresa23. Per seccions d’activitat no 

n’hi ha cap que presenti una dimensió, en promig, més gran que la de petita empresa. Només les 

seccions d’Indústries manufactureres; Energia elèctrica i gas; Aigua, sanejament i gestió de 

residus; Administració pública, defensa i SS obligatòria; Educació; i Activitats sanitàries i serveis 

socials tenen una dimensió d’empresa petita. Les altres seccions presenten una dimensió promig 

de microempresa. 

Maresme. Dimensió promig de les empreses per secció d’activitat CCAE’09. 2013 (1T) 

 Secció d’activitat Persones per empresa Gran Mitjana Petita Micro 

A Agricultura, ramaderia i pesca 3,9    Micro 

B Indústries extractives 3,0    Micro 

C Indústries manufactureres 10,1   Petita  

D Energia elèctrica i gas 34,0   Petita  

_______________ 

23
 Prenent com a base la Recomanació de la Comissió Europea adoptada el 6 de maig de 2003, sobre la definició de 

PIME, s’ha adoptat com a únic criteri el nombre de persones assalariades a les empreses, i s’ha prescindit dels 
ingressos anuals atès que no es disposa d’aquesta informació. 
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I Aigua, sanejament i gestió de residus 15,0   Petita  

F Construcció 3,4    Micro 

G Comerç 5,0    Micro 

H Transport i emmagatzematge 5,2    Micro 

I Hostaleria 5,6    Micro 

J Informació i comunicacions 4,9    Micro 

K Activitats financeres i d’assegurances 2,3    Micro 

L Activitats immobiliàries 1,9    Micro 

M Activitats professionals i tècniques 4,3    Micro 

N Activitats administratives i auxiliars 7,1    Micro 

O Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 26,7   Petita  

P Educació 14,4   Petita  

Q Activitats sanitàries i serveis socials 23,7   Petita  

R Activitats artístiques i d’entreteniment 3,3    Micro 

S Altres serveis 1,2    Micro 

T Activitats de les llars 0,0    Micro 

O Organismes extraterritorials 0,0    Micro 

 Conjunt de Seccions 7,1    Micro 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

L’evolució del nombre de persones assalariades a les empreses en els últims 5 anys al Maresme, 

ofereix una imatge similar a la del nombre de comptes de cotització a la Seguretat Social. Les 

empreses de la comarca van reduir en un 18,5% les seves plantilles en termes nets entre el 

primer trimestre del 2008 i el primer del 2013. En total, 17.645 persones assalariades van deixar 

de ser-ho entre aquestes dues dates. 

El ritme mitjà de variacions neta del nombre persones assalariades a les empreses del Maresme 

és de 882 cada trimestre (0,97% del total de persones assalariades existents en cada període). 

L’anàlisi d’aquests paràmetres permet comprovar que l’estacionalitat té un efecte més acusat 

sobre el nombre total de persones ocupades que sobre el nombre d’empreses. La flexibilitat que 

ofereixen les disposicions legals per a la contractació i l’acomiadament són majors que les que 

ofereixen per a la constitució o dissolució d’entitats mercantils. 

La tendència subjacent després de la sèrie de dades de persones assalariades en empreses és 

semblant a la del nombre d’empreses, amb l’excepció que en el cas del nombre de persones 

ocupades, les últimes dades registrades apunten a que el ritme de destrucció d’ocupació en les 

empreses es comença a frenar. 
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Maresme. Nombre de persones assalariades en empreses. 2008-2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 3 dígits). 

 

Malgrat que el nombre d’empreses i de persones assalariades al Maresme s’ha reduït en termes 

nets els últims 5 anys, aquesta reducció no s’ha realitzat en les mateixes proporcions, amb la 

qual cosa és possible afirmar que, relativament, s’han reduït més empreses que ocupació. 

En el primer trimestre del 2008 el nombre mitjà de persones ocupades per cada compte de 

cotització a la Seguretat Social era de 6,97 mentre que al primer trimestre del 2013 va ser, com ja 

s’ha esmentat, de 7,07. La dimensió tipus de l’empresa a la comarca continua sent micro-

empresa en els períodes considerats. 

S’ha verificat cert procés d’absorció de  persones ocupades procedents d’empreses dissoltes i, en 

conseqüència, una concentració de l’ocupació en les empreses subsistents. 

No obstant això, el nombre de persones ocupades a les empreses no s’ha mantingut constant en 

tot el període de consideració. Aquesta ràtio ha oscil·lat amb caràcter estacional i ha assolit 

valors d’entre 6,87 persones ocupades por empresa de l’últim trimestre del 2008 fins a 7,29 el 

primer de 2011. 

Entre 2008 i 2010 l’evolució del nombre de persones ocupades per empresa va patir inicialment 

un lleu descens en termes nets, fins que a meitat d’aquest període va començar a incrementar-se 

també lleument. El 2011 es registren les majors magnituds d’aquesta ràtio, i a mitjans d’aquest 
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exercici va arribar al seu màxim per començar a disminuir en els següents anys. El primer 

trimestre del 2013 ofereix de nou una certa tendència a l’alça del nombre de persones ocupades 

per empresa. 

El Maresme. Nombre mitjà de persones assalariades per empresa. 2008-2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 3 dígits). 

 

El primer trimestre de 2013 hi havia censats 32.962 persones treballadores autònomes amb 

domicili, a efectes econòmics, al Maresme. Des del primer trimestre del 2008, aquest col·lectiu 

ha vist reduït el seu nombre d’efectius, en termes nets en 4.927, el que suposa una pèrdua total 

del 13,0% i un ritme de destrucció neta d’autoocupació i empresariat individual del 0,7% 

trimestral (246 persones autònomes menys per trimestre). 

L’evolució del nombre d’autònoms a la comarca reflecteix certa estacionalitat, si bé els seus 

efectes no són tan acusats com en el nombre d’empreses o en el treball per compte aliè. 

La tendència en el període que transcorre entre el primer trimestre del 2008 i el mateix de 2013 

es permanentment negativa; i fins i tot, en l’últim trimestre de l’anàlisi, s’apunta un increment 

quant al ritme de destrucció neta d’ocupació autònoma. 
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El Maresme. Evolució del nombre de treballadors autònoms. 2008-2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 2 dígits). 
 

 

La modalitat jurídica emprada majoritàriament per a la constitució de companyies mercantils a la 

comarca és la Societat Limitada, el 91,3% del total. El 8,5% de les empreses és una Societat 

Anònima24. 

Prenent com a dada el volum de negoci de les empreses que estan incloses dins de la mostra del 

Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI), els ingressos anuals promig són de 998.620 euros i, 

per tant, el 81,3% de les empreses mercantils per volum de negoci són de dimensió Micro, i el 

16,5% es poden considerar petites. 

 

 

 

_______________ 

24
 Aquesta dada està calculada a partir de la informació del Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics. En aquest sistema, si 

bé els seus càlculs no estan realitzats sobre la totalitat del nombre d’empreses presents al territori, la mostra emprada 
es prou representativa i significativa a efectes de poder analitzar de manera més detallada l’estructura econòmica de 
la comarca amb dades addicionals. 
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El Maresme. Proporció d’empreses25 per grandària. 2012 

Categoria d’empresa Efectius Volum de negoci (milions d’euros) Nombre d’empreses 
Gran > = 250 > 50 0,1% 

Mitjana <250 <= 50 2,1% 

Petita <50 <= 10 16,5% 

Micro <10 <= 2 81,3% 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics. 

 

Respecte el nombre d’empreses per municipi contemplades en la mostra SABI per a la comarca, 

destaca la capital comarcal, que alberga en el seu terme municipal el 27,4% del nombre total 

d’empreses. 

Pineda de Mar, el Masnou i Vilassar de Mar, la segueixen amb més del 5% del total de les 

empreses del Maresme. Calella, Premià de Mar, Cabrera de Mar, Malgrat de Mar i Argentona 

superen el 3% del nombre total d’empreses.  

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SABI. 

 

_______________ 

25
 S’inclouen en el càlcul només aquelles empreses de la mostra de les que es disposa de l’últim nombre de persones 

ocupades i darrers ingressos registrats. 
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Cabrera de Mar, Teià, Vilassar de Dalt i Alella són els municipis que registren major nombre 

d’empreses en relació amb la seva població. 

Per distribució geogràfica del nombre d’empreses, es comprova que la zona litoral té una 

població d’empreses més gran que la zona interior. Igualment es verifica que els municipis del 

sud de l’Alt Maresme i del nord del Maresme Central són els que concentren menys quantitat 

d’empreses en els seus termes municipals. 

El Maresme. Empreses per municipi. 2012 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei d’Anàlisi de Balanços Ibèrics i arxius de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

 

Els municipis amb empreses que més ingressos generen són precisament els que tenen més 

empreses radicades en els seus termes municipals. Les empreses de Mataró registren una xifra 

de negocis superior al 30% del total de la comarca. Pineda de Mar, Arenys de Munt, El Masnou i 

Vilassar de Mar aglutinen una mica menys del 25% del total d’ingressos empresarials del 

Maresme. 

El conjunt d’empreses a Arenys de Munt, Santa Susanna, i Cabrera de Mar registren dels majors 

volums d’ingressos d’empreses en relació amb la seva població. 
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El Maresme. Municipis. Ingressos de les empreses per habitant. 2012 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei d’Anàlisi de Balanços Ibèrics i arxius de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

Santa Susanna i Arenys de Munt registren els majors nivells d’ingrés mitjà per empresa de la 

comarca, amb més de 3 milions d’euros. Les segueixen Palafolls, amb 2,3 milions, Vilassar de 

Dalt, Pineda de Mar, Argentona, Mataró, i Alella per sobre del milió d’euros de mitjana. Les 

empreses de la zona de l’Alt Maresme, al voltant de Santa Susana, es mostren especialment 

facturadores26. 

_______________ 

26
 Cal tenir en compte en aquesta conclusió la incidència de les grans infraestructures turístiques com unitats de 

facturació.  
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Maresme. Municipis. Mitjana de xifra de negocis per empresa. 2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei d’Anàlisi de Balanços Ibèrics i arxius de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

 

En termes comarcals, Palafolls és el municipi que disposa d’empreses que generen majors 

ingressos anuals per persona ocupada; 373.480 euros concretament. Santa Susanna i Canet de 

Mar en registren més de 200.000, i Vilassar de Dalt, Arenys de Munt, Cabrera de Mar, i 

Argentona estan per sobre dels 160.000l. Territorialment es verifiquen tres pols de concentració 

entorn a aquesta magnitud; concretament, un a cadascuna de les tres zones delimitades de nord 

a sud. 
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El Maresme. Municipis. Ingressos per persona ocupada a les empreses. 2012 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei d’Anàlisi de Balanços Ibèrics i arxius de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

 

Segons la informació publicada pel Registre Mercantil Central, la província de Barcelona, amb 

14.237, és la segona d’Espanya amb major nombre de companyies mercantils constituïdes el 

2013, després de Madrid i amb un baix nivell d’extinció. Amb una suma de capital subscrit de 

1.303,3 milions d’euros, 13.688 d’aquestes entitats mercantils tenien forma jurídica de Societat 

Limitada, 70 de Societat Anònima i 479 amb altres formes. A la província de Barcelona només la 

supera Màlaga i Madrid en nombre de societats constituïdes en relació amb la seva població. 

Concretament, a Barcelona, es van constituir 2,57 Societats mercantils per cada mil habitants el 

2013. 

Els municipis del Maresme en què es van crear més societats mercantils el 2013 van ser els 

següents:   

Mataró 304 

Pineda de Mar 37 

Arenys de Mar 36 

Calella 27 

Tordera 21 
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Província de Barcelona. Evolució de la constitució d’entitats mercantils. 2009-2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Registre Mercantil Central. 

Província de Barcelona. Constitució d’entitats mercantils per tipologia. 2009-2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Registre Mercantil Central. 
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El Maresme. Municipis. Constitució d’entitats mercantils per cada 1.000 habitants. 2009-2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Registre Mercantil Central i Institut d’Estadística de Catalunya.  

 

El parc d’empreses de la comarca té una antiguitat mitjana de 14,4 anys27. Si bé l’antiguitat de les 

empreses presenta un ampli rang, el 42,2% de les mateixes fa 15 anys o més que té activitat, 

mentre que el 20,5% de les empreses fa menys de 8 anys que es van crear. 

_______________ 

27
 Segons dades del SABI. 
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El Maresme. Nombre d’empreses per antiguitat (anys). 2012  

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei d’Anàlisi de Balanços Ibèrics. 

 

4.2.2 El nivell tecnològic de les empreses del Maresme 

A continuació es presenta una anàlisi del nivell tecnològic de les empreses del Maresme, tant del 

sector industrial com dels serveis. Aquesta anàlisi parteix de la classificació de l’OCDE i d’Eurostat 

per la qual es poden classificar les activitats econòmiques segons el seu nivell tecnològic i la 

intensitat en coneixement.  

Pel que fa a l’activitat industrial, al Maresme s’hi concentren 34 empreses de nivell tecnològic alt 

(2,5%) i 164 (12%) de nivell tecnològic mitjà-alt, és a dir, el 14,5% del conjunt de les empreses  

presenten un nivell mitjà-alt de tecnologització (quan a Catalunya aquesta xifra és del 19%). 

Sobretot, predominen les empreses de nivell tecnològic baix (787 amb un 57,6%), amb una 

presència més elevada que la mitjana catalana.  
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Distribució de les persones treballadores i empreses del sector industrial segons nivell 
tecnològic. 2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Règim General de la Seguretat Social 
 

De totes maneres, l’evolució en els últims cinc anys és positiva, atès que al Maresme s’ha 

incrementat (en termes relatius i en funció del pes que representa cada nivell sobre el total en 

un any) la presència d’indústria de nivell tecnològic alt i mitjà-alt (amb una intensitat més 

elevada que la registrada a Catalunya). Cal però tenir en compte que aquest increment del seu 

pes pot ser degut en part a una major reducció de les empreses de nivells tecnològics inferiors.  

Així, encara que en el conjunt tots els nivells tecnològics industrials han vist perdre empreses, 

aquesta pèrdua ha estat més forta en els nivells tecnològics més baixos. En general, si en el 

període 2008-2013 el Maresme ha perdut 618 indústries (un 31,1%), les empreses de nivell 

tecnològic alt s’han reduït un 2,9%, les de nivell mitjà-alt un 17,6% i les empreses de nivell baix 

un 35,7% (amb una disminució superior a la catalana). 
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Evolució de les persones treballadores i empreses del sector industrial segons nivell tecnològic. 
2008-2013 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Règim General de la Seguretat Social 
 

La mateixa tendència i situació es registra entre les persones treballadores. Així, al Maresme, i en 

correspondència amb la caracterització del teixit empresarial, la majoria de treballadors estan en 

activitats industrials de nivell tecnològic baix (el 50,8% de les persones assalariades i un 55,8% 

dels autònoms). De tota manera, i en comparació amb Catalunya, la comarca presenta un major 

nombre de persones assalariades en el nivell tecnològic alt (un 10,7% enfront del 7,2% de 

Catalunya). De tota manera, mentre que a nivell català la majoria dels persones assalariades es 

troben en indústries de tecnologia mitjana (54,8%) en el cas del Maresme aquest tipus 

d’indústria concentra el 38,6%. 

I la tendència de pèrdua i reducció de persones assalariades ha estat la mateixa que en el cas de 

les indústries, amb una major incidència en el sector de nivell tecnològic baix (un 34,3% entre les 

activitats de baix contingut tecnològic i un 38,1% entre les de contingut mitjà-baix). Ara bé, 

destaca la major pèrdua de treballadors afiliats a les empreses de nivell tecnològic alt (un 10,7%, 

177 persones assalariades): així, mentre al Maresme es registra una pèrdua del 2,9% d’empreses 

i un 10,7% de persones assalariades, a Catalunya aquesta reducció és del 10,3% d’empreses (més 

empreses) i del 14, 1% de treballadors persones assalariades (un menor impacte en comparació 

al nombre d’empreses). 

El nivell tecnològic dels treballadors autònoms de la comarca també és baix, com es podria 

esperar d’un segment de l’empresariat en què els volums d’inversió solen ser reduïts i 

materialitzades en actius en línia amb els productes i serveis que es generen. Així, només 

s’identifiquen 33 treballadors autònoms del sector industrial a activitats de contingut tecnològic 
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alt, l’1% del total del col lectiu. El 55,8% realitzen activitats amb baix nivell tecnològic (1.790) i un 

altre 32,9% activitats de tipus tecnològic mitjà-baix.  

En relació al sector serveis, les empreses que no basen la seva activitat sobre el coneixement 

representen el 68,1% (3.469 empreses), davant aquelles altres que si que ho fan i que suposen el 

28,9% del total (1.473). Menor presència tenen les empreses que ofereixen serveis de tecnologia 

d’alta punta, només 155, que representen el 3% del total. Aquestes dades no difereixen 

excessivament de la mitjana catalana, amb una escassa presència d’empreses de tecnologia 

d’alta-punta (el 4%) però una major presència d’empreses de serveis basats en coneixemnt, 

encara que segueix predominant un teixit empresarial terciari vinculat els serveis no basats en 

coneixement.  

Distribució de les persones treballadores i empreses del sector serveis segons nivell tecnològic. 
2013 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Règim General de la Seguretat Social 

 

En el període 2008-2013 l’evolució de les empreses del sector serveis ha estat positiva, havent 

millorat el seu nivell tecnològic (seguint la mateixa tendència catalana) Així, mentre, 

percentualment, les empreses no basades en coneixement s’han mantingut estables, i les 

activitats basades en coneixement s’han reduït menys d’un punt percentual (encara que en total 

representen una reducció de 144 i 112 empreses, respectivament), les empreses de tecnologia 

d’alta punta han experimentat un creixement, amb un increment de 36 noves activitats (passant 

a representar el 3% del total d’activitats terciàries, pròxim al 4% de Catalunya).  

Pel que fa a les persones treballadores, tot i tenir una major presència d’empreses no basades en 

coneixement, predominen les persones assalariades en les activitats basades en coneixement. 

Així, mentre la ràtio entre empreses basades en coneixement sobre empreses no basades en 

coneixement és de 2,35 (empreses no basades en coneixement per cada empresa basada en 
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coneixement), en el cas de les persones assalariades la ràtio és pràcticament d’1 (és a dir, per 

cada treballador assalariat en una activitat basat en coneixement i hi ha un assalariat en una 

empresa no basada en coneixement).  

En l’àmbit dels serveis la majoria dels treballadors autònoms (un 58,3%, 8.237) del Maresme 

ofereixen serveis no basats en coneixement, trobant només un 5,6% (786) que ofereixin serveis 

de tecnologies d’alta-punta (i la resta presten serveis basats en coneixement, 5.094). 

Evolució de les persones treballadores i empreses del sector serveis segons nivell tecnològic. 
2008-2013 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Règim General de la Seguretat Social 

 

Especialment important és el creixement que es registra al Maresme en els últims anys pel que fa 

al nombre d’empreses, persones assalariades i treballadors autònoms vinculats a serveis de 

tecnologia d’alta-punta, amb un increment superior al registrat a Catalunya (també perquè es 

parteix d’uns valors absoluts inferiors). En concret, les empreses de tecnologia d’alta-punta  

augmenten un 30,3%. Les persones assalariades un 32,2% (més del triple del creixement de la 

mitjana catalana) i els autònoms un 48,9% (gairebé el doble). En contraposició, tant les empreses 

com els treballadors de serveis no basats en coneixement es redueixen, així com les empreses 

basades en coneixement. De tota manera, al Maresme també es registra un augment del nombre 

de treballadors (tant persones assalariades com autònoms) vinculats als serveis basats en 

coneixement (mentre que a nivell català aquesta tendència només es troba entre els treballadors 

autònoms).  

Per tant, en termes generals, el nivell tecnològic del teixit empresarial del Maresme, i dels seus 

treballadors, és baix. 
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4.2.3 Evolució dels sectors i subsectors econòmics 

Tal i com s’ha reflectit a l’apartat anterior les dades relatives a l’economia del Maresme 

manifesten amb claredat que la seva evolució econòmica és recessiva els últims 5 anys. 

L’anàlisi de l’evolució dels sectors d’activitat econòmica a la comarca, respecte a nombre 

d’empreses i persones assalariades permet concloure que gairebé cap d’ells manté posicions 

clares de creixement. La majoria dels sectors han passat a una situació de letargia de l’activitat 

amb tendència a la recessió. Donada aquesta conjuntura i comparant-la amb la situació negativa 

del seu conjunt, es podria qualificar aquest fet com a positiu ja que es pot interpretar que entre 

l’empresariat hi ha una ferma voluntat de mantenir les activitats a l’espera de que les 

circumstàncies econòmiques millorin. 

De les 21 seccions d’activitat existents, n’hi ha 5 que es troben en dinàmica de creixement: J- 

Informació i Comunicacions; P- Educació; E- Aigua, sanejament i gestió de residus; Q- Activitats 

sanitàries i serveis socials i R- Activitats artístiques i d’entreteniment. D’aquestes, l’única secció 

que mostra un creixement sostingut és la Q- Activitats sanitàries i serveis socials. En el període 

transcorregut entre els primers trimestres de 2008 i 2013 aquesta secció s’ha incrementat en 

termes absoluts en 31 empreses i 3.418 llocs de treball, representats en comptes de cotització a 

la Seguretat Social i altes. Els registres d’aquest sector en els últims 5 anys demostra la seva 

emergència, ja que el nombre de persones assalariades entre l’últim trimestre del 2010 i el 

primer trimestre del 2013 se situa en aproximadament en 14.000. 

Les seccions que han evolucionat positivament (increment del nombre d’empreses i del nombre 

de persones ocupades) són Informació i comunicacions; Educació; i Activitats artístiques i 

d’entreteniment. La secció d’Informació i comunicacions registra evolucions positives del 

nombre persones ocupades des de 2009, en canvi, el nombre d’empreses que venia creixent des 

de 2008, a partir de 2012 ha començat a baixar. El Sector d’Educació segueix una clara evolució 

condicionada per l’estacionalitat, tant en nombre d’empreses com en nombre de persones 

ocupades. No obstant això, en conjunt, els dos indicadors evolucionen positivament. La secció 

d’Activitats artístiques i d’entreteniment registra increments petits però amb tendència molt 

positiva en comptes de cotització i persones assalariades. En conjunt, l’evolució d’aquest sector 

és positiu en ambdós paràmetres, més enllà d’algunes oscil·lacions en el nombre de persones 

assalariades.  

El sector de la Construcció (Secció F) és el que presenta de manera més intensa els efectes de la 

crisi econòmica i financera i el que demostra una evolució més recessiva, com era d’esperar atès 

l’origen de la crisi. Aquesta secció ha perdut en els períodes de consideració 1.472 empreses i 

8.956 llocs de treball. De les 2.490 empreses existents a primers de 2008, només se’n 

comptabilitzen 1.018 a principis de 2013. De la mateixa manera, el nombre de persones 
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assalariades ha caigut un 72,3% entre el primer trimestre del 2008 i el mateix trimestre de 2013, 

passant de 12.389 a 3.433 persones ocupades. El ritme de destrucció d’ocupació i teixit 

empresarial és pràcticament constant durant aquests períodes. 

Les seccions C- Indústries manufacturers i G- Comerç acompanyen a la Construcció com a 

seccions amb més declivi econòmic. Entre les tres seccions expliquen 2.311 baixes en comptes de 

cotització i 17.053 persones assalariades, el 85,9% i el 96,6% de la variacions netes del període 

del conjunt de seccions. 

La resta de seccions d’activitat presenten dinàmiques menys intenses, amb volums de variacions 

més discrets com ja s’ha esmentat. Aquests sectors queden representats en menor escala en el 

gràfic que es mostra a continuació. 
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El Maresme. Evolució sectorial a nivell de Secció d’activitat econòmica. Nombre d’empreses i 
persones assalariades. 2013 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 3 dígits)  
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Determinades seccions no manifesten variacions en els 5 anys considerats, probablement per 

l’estabilitat de les seves estructures empresarials i el seu àmbit negoci. A més, aquests sectors 

estan formats per un nombre d’empreses que es presumeixen consolidades, i el nombre de 

persones ocupades és reduït en relació al total de persones ocupades. Aquestes seccions 

d’escassa o nul·la· evolució són: Indústries extractives; Agricultura, ramaderia i pesca; Energia 

elèctrica i gas; Aigua, sanejament i gestió de residus; i Activitats immobiliàries. En aquest grup es 

pot afegir la secció O- Administració pública, defensa i SS obligatòria. La seva variació en nombre 

de persones ocupades mitjana en els períodes no supera el 1,7% de la suma de variacions del 

conjunt de l’economia del Maresme. 

Les seccions que es troben en una situació de recessió que es pot considerar moderada (evolució 

negativa del nombre d’empreses i del nombre de persones empleada) pertanyen al sector 

terciari, i concretament, a l’àmbit serveis. Són: d’una banda, Transport i emmagatzematge, 

Activitats professionals i tècniques, Activitats administratives i auxiliars i altres serveis; i de 

l’altra, Hostaleria i Activitats financeres i d’assegurances. El primer grup registra variacions 

negatives en el nombre d’empreses mitjana superiors al 3% de les variacions totals. En el segon 

grup, aquestes variacions expliquen menys del 1% del total. En tots aquests casos la pèrdua de 

persones ocupades en els períodes estudiats és superior al 2% del total i inferior al 8%, i les 

baixes d’empreses en mitjana són inferiors al 6%. 

A continuació mostren els gràfics d’evolució del nombre d’empreses i persones assalariades per a 

cadascun dels grans grup d’activitat més rellevants. L’Annex 2 conté els gràfics i taules de dades 

per a tots ells. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 

A - Agricultura, ramaderia i pesca C - Indústries manufactureres

F - Construcció G - Comerç

H - Transport i emmagatzematge L - Activitats immobiliàries

Q - Activitats sanitàries i serveis socials R - Activitats artístiques i d’entreteniment

El Maresme. Evolució nombre d'empreses per secció CCAE'09. 2008-2013 (1T)

Grans grups d'activitat més rellevants
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De la revisió general de l’evolució de les seccions d’activitat, es comprova que dins d’aquesta 

s’han seguit tres línies d’actuació alternatives: 

> Conservació. Sectors que mantenen tant el nombre d’empreses com la seva estructura 

laboral. Les empreses intenten subsistir sense modificar en excés les seves estructures i 

línies de negoci, a l’espera d’una millora general de l’economia o com a estratègia 

d’estabilitat dins de sectors madurs. 

> Lleu expansió. Sectors en els quals es creen noves empreses o en què les plantilles de 

persones ocupades s’amplien. En qualsevol cas les expansions són molt petites. 

L’empresariat aprofita nínxols de mercat i demandes insatisfetes creades per la 

desaparició d’unitats de negoci o diversifica amb petites inversions per ampliar el volum 

d’ingressos.  

> Abandonament de línies d’activitat. En aquells sectors on es preveuen dificultades 

econòmiques o financeres en la seva trajectòria, ja sigui perquè es tanquen unitats 

econòmiques o perquè es redueixen les plantilles com a instrument per generar 

eficiències i marges que permetin reprendre el camí del benefici o menors pèrdues.  

En conjunt, s’ha observat un procés de reducció de plantilles tot i que no de forma generalitzada 

i a més, aquest procés sembla que s’ha estabilitzat. 

A nivell d’Activitats Econòmiques, segons la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques 2009, 

a 3 dígits, les 20 Activitats que presenten una evolució més positiva entre 2008 i 2013 respecte el 

nombre d’empreses i persones assalariades són les següents: 

CCAE 2009 (3 dígits) 

829 Altres activitats de suport a les empreses 

869-Altres activitats sanitàries 

855-Altres activitats d’educació 

873-Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb discapacitat física 

861-Activitats hospitalàries 

931-Activitats esportives 

871-Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d’infermeria 

478-Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants 

521-Dipòsit i emmagatzematge 

970-Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 

741-Activitats de disseny especialitzat 

852-Educació primària 

620-Serveis de tecnologies de la informació 

204 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de 
cosmètica 
872-Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i 
drogodependents 
472-Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats 

639-Altres serveis d’informació 

562-Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjars 

889-Altres activitats de serveis socials sense allotjament 

702-Activitats de consultoria de gestió empresarial 
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Coincidint amb l’exposat quant a sectors d’activitat, en aquesta relació apareixeran fins a 6 

activitats incloses a la secció Q- d’Activitats sanitàries i serveis socials. Gairebé la totalitat de les 

activitats que millor evolucionen es troben dins del sector serveis; no n’apareix cap del sector 

primari i només una del sector de transformació, concretament la de les indústries químiques.  

En l’àmbit de les activitats sanitàries i serveis socials tenen una dinàmica de creixement moderat 

en nombre de persones ocupades i empreses les següents activitats:  

CCAE 2009 (3 dígits) 

873 Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb discapacitat física. 
869 Altres activitats sanitàries. 
871 Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d’infermeria. 
872 Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia   

mental i drogodependents. 
889 Altres activitats de serveis socials sense allotjament. 

 
 

En el cas de l’activitat 861- Activitats hospitalàries, la incorporació de personal als hospitals a 

principis de 2011 va fer que el nombre de persones assalariades creixés, amb un saldo final al 

primer trimestre del 2013 de 2.001 persones ocupades més, l’11,3% de totes les variacions 

mitjana de l’economia de la comarca. El nombre d’unitats econòmiques en aquesta activitat no 

es va incrementar. 

Amb un 2,08% de la variacions total en mitjana en nombre d’empreses i un 2,16% en nombre de 

persones treballadores, l’activitat 829- Altres activitats de suport a les empreses també destaca 

per la seva evolució positiva en termes de creixement. 

El gruix d’activitats que ha evolucionant positivament (creixement) no representa, 

individualment, més del 4% del total de variacions del conjunt d’activitats quant a nombre 

d’empreses, ni més del 1,5% en quant a persones assalariades. 

A la secció P- Educació, apareixeran dues activitats amb dinàmica de creixement moderat: 852- 

Educació primària i 855- Altres activitats d’educació. Ambdues amb creixements nets de 

persones assalariades; l’última, amb un increment continu en el nombre d’empreses en 

l’activitat deixant la xifra total d’empreses en gairebé les 200 el 2013. 

Les activitats de la divisió Comerç al detall, excepte vehicles a motor: 472- Comerç al detall de 

productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats i 478- Comerç al detall en 

parades de venda i mercats, creixen fonamentalment en nombre d’empreses. 

L’activitat 620- Serveis de tecnologies de la informació es una altra de les activitats que té 

dinàmica de creixement amb increments en persones assalariades i en nombre d’empreses. Des 

del tercer trimestre del 2009 ha evolucionant positivament, si bé a mitjans de 2012 el creixement 

va començar a estabilitzar-se, fins i tot a decréixer en nombre d’empreses.  
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L’evolució de les activitats queda recollida en els següents gràfics: 

Maresme. Evolució sectorial a d’Activitats. CCAE-2009 (3 dígits). Nombre d’empreses i 
persones assalariades. 2013 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 

 



   4  ECONOMIA  

 

86 

 

En l’àmbit del treball autònom l’evolució dels sectors ofereix algunes similituds i diferències amb 

el sector empresarial. 

La majoria de les seccions d’activitat van patir reduccions en el nombre net de persones 

autònomes en els 5 últims anys. Les que experimenten un descens de persones afiliades més 

acusat són: F- Construcció; C- Indústries manufacturers; G- Comerç; S- Altres serveis; i H- 

Transport i emmagatzematge. Entre aquestes seccions s’observa una reducció agregada neta de 

5.224 en el nombre de persones autònomes entre els primers trimestres de 2008 i 2013. 

Són poques les seccions que han evolucionant positivament quant al nombre de persones 

treballadores afiliades al règim d’autònoms.  

La secció d’activitat que millor evoluciona es M- Activitats professionals i tècniques, que genera, 

en termes nets, 309 altes en els 5 anys considerats. J- Informació i comunicacions; Q- Activitats 

sanitàries i serveis socials; i P- Educació sumen 470 altes netes. 

A nivell de divisió, les activitats que pitjor evolució presenten són les relacionades amb la 

construcció: 43- Activitats especialitzades de la construcció; 42- Construcció d’obres d’enginyeria 

civil; i 41- Construcció d’immobles. Aquestes tres divisions justifiquen un nombre net de baixes 

de 2.879 persones treballadores autònomes en els períodes considerats. 

Les divisions 95- Reparació d’ordinadors, efectes personals i estris domèstics; 77- Activitats de 

lloguer;  i 14- Confecció de peces de vestir són les divisions que juntament amb les activitats de 

la construcció mostren una major destrucció neta d’empresariat individual, amb un total de 

1.094. 

Les divisions que han evolucionat positivament ho han fet en quanties molt més discretes que les 

que han evolucionat negativament. Així, les divisions 82- Activitats administratives d’oficina i 

altres activitats auxiliars a les empreses; 86- Activitats sanitàries; 85- Educació; 74- Altres 

activitats professionals, científiques i tècniques; i 62- Serveis de tecnologies de la informació 

generen 818 altes netes en els 5 exercicis considerats. Les restants divisions generen 

individualment menys de 100 altes netes al mateix període. 

A continuació es mostren els gràfics corresponents als grans grups d’activitat més rellevants. En 

l’Annex 3 es recullen els gràfics i taules de dades de tots ells. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 

  

A - Agricultura, ramaderia i pesca C - Indústries manufactureres

G - Comerç H - Transport i emmagatzematge

I - Hostaleria J - Informació i comunicacions

M - Activitats professionals i tècniques Q - Activitats sanitàries i serveis socials

El Maresme. Evolució nombre de treballadors autònoms

per secció CCAE'09. 2008-2013 (1T)
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4.2.4 Situació actual28 

Tal i com s’ha apuntat en l’epígraf dedicat a la conjuntura econòmica de la comarca, el teixit 

empresarial del Maresme es recolza fonamentalment en els quatre sectors: el sector serveis; el 

sector industrial; el sector de la construcció i l’agricultura, amb una clara imatge d’una economia 

en recessió. 

 

Nombre d’empreses 

La secció que major nombre d’empreses inclou és la G- Comerç amb 3.152 empreses29. Aquesta 

secció aglutina el 28,6% del total de les empreses de la comarca. A molta distància se situen les 

seccions de C- Indústries manufactureres i I- Hostaleria, ambdues amb el 12,4% de les empreses 

del Maresme. Finalment, el sector de la Construcció agrupa el 9,3% de les empreses de la 

comarca. La resta d’activitats registra menys de 1.000 empreses per cada secció. 

Maresme. Nombre d’empreses per secció d’activitat. 2013 (1T) 

 
 

_______________ 

28
 Si bé aquest és el títol inicialment acordat, seria oportú buscar una altra denominació perquè a efectes d’aquests 

diagnòstic, la situació actual està marcada per dades del primer trimestre de 2013. Fins i tos es pot plantejar com un 
apartat de grans xifres/magnituds de l’activitat econòmica en funció a variables com l’especial capacitat de generar 
ocupació, persona ocupada/empresa i per ingressos. 
29

 Basant-se en les dades del primer trimestre de 2013.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 3 dígits). 

Dins el sector comercial, les divisions 47- Comerç al detall, excepte vehicles de motor i 

motocicletes i 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles a motor i 

motocicletes sumen 2.836 empreses. 

Juntament amb les anteriors, les divisions 56- Serveis de menjar i begudes; 43- Activitats de 

construcció especialitzada; i 96- Altres activitats de serveis personals, agrupen 1.202; 625; i 433 

empreses respectivament. Les restants divisions no arriben individualment les 400 empreses. 

Els codis d’activitat que compten amb més de 200 empreses a la comarca en el primer trimestre 

de 2013 són:  

Codi d’activitat Nombre d’empreses 

563-Establiments de begudes 622 

477-Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats 593 

472-Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats 557 

561-Restaurants i establiments de menjars 502 

960-Altres activitats de serveis personals 433 

432-Instal·lacions elèctriques, de fontaneria i altres instal·lacions d’edificis i obres 350 

471-Comerç al detall en establiments no especialitzats 293 

412-Construcció d’edificis 260 

494-Transport de mercaderies per carretera i servei de mudances 238 

682-Lloguer de béns immobiliaris per compte propi 236 

464-Comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic 235 

452-Manteniment i reparació de vehicles de motor 233 

970-Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 225 

475-Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats 218 

141-Confecció de peces de vestir, excepte de pelleteria 208 

862-Activitats mèdiques i odontològiques 202 

 
 
Persones assalariades 

Hi ha tres sectors que destaquen quant a major nombre de persones assalariades per empresa a 

la comarca: G- Comerç; Q- Activitats sanitàries i serveis socials; i C- Indústries manufactureres. 

Aquestes, donen feina a 43.382 persones, fet que suposa el 55,8% del total de persones 

ocupades per empreses al Maresme. 

Les empreses que s’enquadren en la secció I- Hostaleria ocupen al 9,8% de les persones 

assalariades. Els codis de les seccions P- Educació; i O- Administració pública, defensa i SS 

obligatòria ocupen en conjunt a 9.481 persones. Les empreses de la resta de seccions ocupen 

individualment a menys de 4.000 persones. 
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Maresme. Nombre de persones assalariades per secció d’activitat. 2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 3 dígits). 

 

A nivell de divisions, la 86 Activitats sanitàries i 47- Comerç al detall, excepte vehicles a motor i 

motocicletes, destaquen pel nombre de persones assalariades, amb 9.167 i 8.914, 

respectivament. 

Entre les divisions que tenen de més persones assalariades, es troben les corresponents a serveis 

de menjar i begudes, i la indústria tèxtil que sumen 4.652 persones ocupades. 

 

Divisió Nombre de persones 
assalariades 

86 - Activitats sanitàries 9167 

47 - Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes 8914 

56 - Serveis de menjar i begudes 5529 

46 - Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes 5486 

85 – Educació 4.892 

84 - Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 4589 

87 - Activitats de serveis socials amb allotjament 3.920 

14 - Confecció de peces de vestir 2.398 

13 - Indústries tèxtils 2.254 

43 - Activitats especialitzades de la construcció 2.121 

55 - Serveis d’allotjament 2.060 
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La resta de divisions compten amb menys de 2.000 persones assalariades. 

Els codis d’activitat en què ocupen més de 1.000 persones assalariades són els següents: 

Codi d’activitat Nombre de 
persones 

assalariades 

861-Activitats hospitalàries 8.011 

841-Administració pública i de la política econòmica i social 4.563 

477-Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats 3.884 

561-Restaurants i establiments de menjars 2.425 

551-Hotels i allotjaments similars 1.850 

563-Establiments de begudes 1.824 

873-Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb discapacitat física 1.806 

871-Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d’infermeria 1.657 

471-Comerç al detall en establiments no especialitzats 1.602 

472-Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats 1.575 

812-Activitats de neteja 1.573 

141-Confecció de peces de vestir, excepte de pelleteria 1.560 

464-Comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic 1.550 

852-Educació primària 1.531 

139 Fabricació d’altres productes tèxtils 1.383 

562-Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjars 1.280 

855-Altres activitats d’educació 1.232 

432-Instal·lacions elèctriques, de fontaneria i altres instal·lacions d’edificis i obres 1.210 

463-Comerç a l’engròs de productes alimentaris, begudes i tabac 1.195 

960-Altres activitats de serveis personals 1.143 

851-Educació preprimària 1.089 

475-Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats 1.025 

 

Amb més de 10 persones assalariades per empresa, les empreses de la comarca més intensives 

en nombre de persones en plantilla són les que de les seccions de D- Energia elèctrica i gas 

(34,0); Q- Activitats sanitàries i serveis socials (33,5); O- Administració pública, defensa i SS 

obligatòria (26,7); E- Aigua, sanejament i gestió de residus (15,0); P- Educació (14,4); i C- 

Indústries manufactureres (10,1). 
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Maresme. Mitjana de persones assalariades per empreses 
por secció d’activitat. 2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 3 dígits). 

El codi d’activitat 861- Activitats hospitalàries destaca sobre els altres en nombre mitjà de 

persones assalariades per empresa, amb 890,1 persones ocupades per cadascuna de les 

empreses existents. 

Els codis d’activitat que registren un nombre de persones assalariades per empresa el primer 

trimestre de 2013 són: 

Codi d’activitat Nombre de persones 
assalariades 

861-Activitats hospitalàries 890,1 

212 Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d’ús medicinal 171,5 

211 Fabricació de productes farmacèutics de base 101,0 

206 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 83,0 

273 Fabricació de cables i dispositius de cablejat 69,0 

854-Educació post secundària 54,0 

201 Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú 
sintètic en formes primàries 

49,0 

351-Producció, transport i distribució d’energia elèctrica 49,0 

105 Fabricació de productes lactis 48,0 

871-Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d’infermeria 47,3 

204 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de 
perfums i productes de cosmètica 

46,1 

873-Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb discapacitat 
física 

44,0 
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521-Dipòsit i emmagatzematge 41,0 

013-Vivers i conreus de plantes ornamentals 35,5 

852-Educació primària 32,6 

879-Altres activitats de serveis socials amb allotjament 32,0 

245-Fosa de metalls 31,0 

274 Fabricació de llums elèctrics i aparells d’il·luminació 30,1 

243 Fabricació d’altres productes de primera transformació de l’acer 30,0 

La resta d’activitats no superen les 30 persones assalariades per empresa, en termes mitjos. 

Ingressos 

El 60,4% dels ingressos anuals de la comarca es generen als sectors30 del Comerç i la Indústria. 

Per seccions d’activitat, i després dels esmentats, les empreses que generen majors volums 

d’ingressos totals al Maresme s’enquadren a: Activitats professionals i tècniques; Construcció 

d’immobles i Activitats administratives i auxiliars. L’Hostaleria tanca el grup de seccions 

d’activitat amb empreses més facturadores, ja que registra 510 milions d’euros a l’any. Aquest 

grup que registra majors ingressos anuals explica el 83,7% de l’activitat a la comarca. 

Les empreses amb activitats que se centren en l’Aigua, sanejament i gestió de residus i les que 

realitzen activitats financeres i d’assegurances, juntament amb les que es dediquen a activitats 

administratives i auxiliars són les que en mitjana disposen de majors ingressos anuals per 

empresa, amb xifres que sumen en cada cas més de 2 milions d’euros per entitat i any. A 

aquestes s‘hi uneixen les de les seccions d’Indústries manufactureres; Comerç i Activitats 

professionals i tècniques que conforma el grup de sectors amb ingressos mitjans per empresa 

superiors a la mitjana comarcal (998,62 milers d’euros l’any). 

El Maresme. Ingressos anuals mitjans de les empreses per sectors. 2012 

Sector Secció Ingrés anual promig per empresa (milers d’euros) 

Agricultura, ramaderia i pesca A 512,2 

Indústries extractives B 589,3 

Indústries manufactureres C 1.839,0 

Energia elèctrica i gas D 271,2 

Aigua, sanejament i gestió de residus I 2.482,4 

Construcció F 418,5 

Comerç G 1.429,0 

Transport i emmagatzematge H 900,7 

Hostaleria I 745,1 

_______________ 

30
 Per a aquesta anàlisi s’han considerat només els primers codis d’activitat a nivell de 2 dígits de cada empresa, en cas 

que en disposés de més d’un. L’associació de codis d’activitat amb sectors s’explicita a l’Annex 3. 
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Informació i comunicacions J 318,9 

Activitats financeres i d’assegurances K 2.172,4 

Activitats immobiliàries L 153,5 

Activitats professionals i tècniques M 1.034,3 

Activitats administratives i auxiliars N 2.023,7 

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria O 961,0 

Educació P 519,5 

Activitats sanitàries i serveis socials Q 724,6 

Activitats artístiques i d’entreteniment R 381,8 

Altres serveis S 354,8 

Activitats de les llars T 34,0 

Total del Maresme  Mitjana = 998,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics. 

Els sectors que menys volum d’ingressos generen per empresa són Energia elèctrica i gas; 

Activitats immobiliàries i Activitats de les llars. Cadascun d’ells, de mitjana, genera menys de 

300.00 euros a l’any per empresa. 

El sector de l’Administració Pública registra, amb molta diferència, el major índex d’ingressos per 

persona ocupada a la comarca, 53.390 euros. Energia elèctrica i gas, amb 19.120 euros; Activitats 

de les llars, amb 17.000 euros; Indústries extractives, amb 9.660 Euros; i Aigua, sanejament i 

gestió de residus, amb 8.770 euros són els sectors que presenten major promig d’ingressos per 

persona ocupada a la comarca, després del sector públic empresarial. La resta de sectors 

presenten ingressos declarats molt baixos. Es comprova que la font de rendibilitat rau 

precisament en els actius en aquells sectors que requereixen grans inversions i són menys 

intensius en mà d’obra. 

 

Concentració empresarial 

Tal i com ja s’ha esmentat, el sector que registra un major nombre d’empreses és el Comerç. La 

distribució territorial extreta del SABI en aquest sector per nombre d’empreses relacionades amb 

la població del municipi, destaca especialment Cabrera de Mar, que registra 21,84 empreses per 

cada 1.000 habitants, molt per sobre de la mitjana d’aquest sector, que se situa en 4,95. La zona 

de l’Alt Maresme presenta un despoblament notable quant a empreses, i l’àrea d’influència de 

Mataró té la major part dels municipis amb major profusió d’empreses. 
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El Maresme. Municipis. Secció Comerç. Nombre d’empreses per cada 1.000 habitants. 2012 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics i arxius de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

Al sector Construcció, Cabrera de Mar compta amb una ràtio de 10,8 empreses per cada 1.000 

habitants, i es la població amb la xifra més gran en aquest índex. Vilassar de Dalt, Teià, Sant Iscle 

de Vallalta, Premià de Dalt, Tordera i Palafolls registren entre 6 i 7 empreses/1.000 habitants, per 

un promig de 4,6. El sector de les Indústries manufactureres té 3 empreses per cada 1.000 

habitants de mitjana. Cabrera de Mar és de nou la que més empreses té a la comarca en relació 

amb la seva població, 20,7. Vilassar de Dalt, Dosrius, Arenys de Munt, Teià i Argentona tenen 

entre 5,7 i 8 companyies mercantils per cada miler d’habitants. 

La secció d’Activitats immobiliàries té a Cabrera de Mar, Alella i Teià (les localitats més intensives 

en nombre d’empreses)  7,7; 6 i 5 empreses per cada miler d’habitants. La meitat dels municipis 

de la comarca superen la mitjana d’aquest sector (2,4 empreses per mil habitants). Aquest sector 

concentra les empreses al Baix Maresme i als municipis costaners. 

A la secció d’Hostaleria, el municipi de Santa Susanna, amb 6,3 empreses per miler d’habitants, 

és el que figura en primer lloc d’aquest indicador. Calella, Sant Iscle de Vallalta, Cabrera de Mar i 

Alella superen les 2 empreses per habitant, amb una mitjana de 1,2. En aquest sector es 

comprova una major intensitat a la façana costanera de la comarca, i més concretament en la 

situada al nord del Maresme. 
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Persones ocupades 

Quant a nombre de persones ocupades en empreses per cada 1.000 habitants, és també el 

Comerç l’àmbit activitat econòmica que majors xifres presenta. Aquest sector presenta un dels 

índex d’ocupació més grans en empreses en relació amb la població: a Cabrera de Mar, 113 

persones ocupades per cada 1.000 habitants, i Alella, 111. La ràtio mitjana a les empreses del 

sector Comerç és de 37. Por sobre de aquesta xifra es troben les empreses de Vilassar de Dalt, 

Mataró, Sant Cebrià de Vallalta, Montgat, Teià, i Vilassar de Mar. Això denota una major 

propensió a l’ocupació en les empreses dels municipis al sud-oest de Mataró. És notable el baix 

índex relatiu de persones ocupades en empreses de la zona nord del Maresme Central i zona sud 

de l’Alt Maresme. 

Maresme. Municipis. Secció Comerç. Nombre de persones ocupades per cada 1.000 habitants. 
2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics i arxius de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

El sector de les indústries manufactureres presenta una mitjana de 29,43 persones ocupades en 

empreses per cada 1.000 habitants. La zona interior de la comarca, amb l’excepció de Cabrera de 

Mar i del Maresme Central, aglutinen els majors índex de persones ocupades en empreses per 

habitant. El municipi de Cabrera de Mar és la població que major índex de llocs de treball en 
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empreses por habitant presenta (161,52), seguida d’Argentona, Vilassar de Dalt, Dosrius, Sant 

Iscle de Vallalta, el Masnou i Arenys de Munt. 

En el sector Construcció, i respecte a l’índex referit, hi ha menys diferències entre municipis 

malgrat que hi ha certa concentració territorial a l’Alt Maresme. Si bé Cabrera de Mar és la 

població que registra una magnitud més gran (37,7 persones ocupades/1000 habitants), amb 

l’excepció del que s’ha assenyalat, els municipis que superen l’índex mitjà d’aquest sector a la 

comarca, situat en 14,1 són: Montgat, Pineda de Mar, Palafolls, Vilassar de Dalt i Sant Cebrià de 

Vallalta, per aquest ordre després de Cabrera de Mar. 

En l’àmbit de l’Hostaleria, es comprova que la utilització més intensiva de mà d’obra es produeix 

a la franja litoral, i especialment al municipi de Santa Susanna, que amb 185,4 persones 

ocupades per cada mil habitants és el més destacat de la comarca a gran distància dels que el 

segueixen (Pineda de Mar, Calella, Cabrera de Mar i Arenys de Mar) i, a més, estan per sobre de 

la mitjana comarcal de 13,2 persones ocupades/1000 habitants. 

A la secció d’Activitats professionals i tècniques, els majors índex d’intensitat de mà d’obra en 

relació amb la població es concentren, principalment, a Arenys de Munt al centre del Maresme i 

a Alella en segona posició. Les empreses d’aquest sector a Arenys de Munt donen feina a una 

mitjana de 3 treballadors per cada 10 habitants. A Alella donen feina a 41 per cada 1.000 

habitants. 

 

Ingressos per persona ocupada   

Els Sectors d’Activitats financeres i d’assegurances i Energia elèctrica i gas són els que registren 

majors índex d’ingressos anuals mitjans d’empreses per cada persona ocupada. La mitjana de 

cada un és de 249.443 i 248.583 euros. Els segueixen les Activitats administratives i auxiliars, 

Comerç i Indústries manufactureres amb més de 183.000 euros per persona ocupada. 

Mataró presenta l’índex d’ingressos per persona ocupada més gran del Maresme en Activitats 

financeres i d’assegurances, concretament 360.512 euros en les 36 empreses d’aquesta secció 

situades en el seu terme municipal. És l’únic municipi que es troba pers sobre de la mitjana 

comarcal. Les empreses de Tordera, Canet de Mar i Vilassar de Mar registren més de 120.000 

euros per persona ocupada. A la resta de municipis no arriben als 100.000 euros. 

Les empreses existents a la comarca en la secció d’Energia elèctrica i gas són poques, 13 en total. 

Habitualment són companyies de gran dimensió quant a infraestructures i inversions, i amb poca 

dotació de mà d’obra. Les que se situen a Montgat, Vilassar de Dalt i Mataró presenten els 

majors índex d’ingrés anual per persona ocupada (273.200, 188.500 i 113.000 euros, 

respectivament) 
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Per terme mitjà, les 25 empreses de Pineda de Mar existents al sector d’Activitats 

administratives i auxiliars registren 2.077.170 euros d’ingrés anual per persona ocupada. Aquest 

índex es pràcticament 10 vegades més gran que el que tenen les empreses del Maresme en 

aquest sector (227.670 euros). Santa Susanna (684.220 euros/persona ocupada); Calella  

(373.120euros /persona ocupada); Vilassar de Mar (283.230 euros/ persona ocupada) i Canet de 

Mar (282.270 euros/ persona ocupada) també es troben per sobre de la mitjana comarcal. 

Les empreses del sector Comerç, a més de molt nombroses, es distribueixen per tot el territori 

comarcal, així, pel que fa als ingressos per persona ocupada no hi ha localitats que destaquin 

especialment sobre les altres. La mitjana del sector, 185.955 euros per persona ocupada és, al 

seu torn, la mitjana del conjunt de dades, ja que deixa a 15 dels 30 municipis, per sobre i als 

altres 15 per sota d’aquesta quantitat. La localitat que major índex presenta al Comerç és Sant 

Andreu de Llavaneres (341.980 euros/persona ocupada); seguida de Dosrius (294.000); Cabrera 

de Mar (266.000); Argentona (254.000); i Pineda de Mar (251.000). 

Els elevats ingressos anuals que registren les 25 empreses d’Indústries manufactureres de 

Palafolls el situen com el municipi amb major índex d’ingressos per persona ocupada de la 

comarca. Aquest àmbit d’activitat compta amb una mitjana de 183.810 euros per persona 

ocupada al Maresme. Canet de Mar, Alella, Calella, Sant Cebrià de Vallalta i Tiana, després de 

Palafolls, són els municipis amb majors magnituds en aquest indicador i sector per sobre dels 

200.000 euros per persona ocupada. 

 

Treball autònom 

En l’àmbit del treball autònom, el principal sector d’activitat en nombre d’empresaris individuals 

és el Comercial. El 27,0% de les persones treballadores autònomes es dedica al comerç. El sector 

de la construcció aglutina el 13,0% d’aquestes persones, mentre que el de la Indústria 

manufacturera i l’Hostaleria agrupen, respectivament, el 9,7% i 9,1% del total de persones 

treballadores autònomes de la comarca en el primer trimestre del 2013. En aquests quatre 

àmbits d’activitat desenvolupen activitats empresarials 19.396 persones autònomes. A diferència 

de l’empresariat societari, en el treball autònom apareixen com a grups d’activitat destacats els 

dedicats a Activitats professionals i tècniques, amb el 8,0% dels professionals autònoms; Altres 

serveis, amb el 6,8%; Transport i emmagatzematge, amb el 5,5%; Activitats administratives i 

auxiliars, amb el 5,0%; i Activitats sanitàries i serveis socials, amb el 3,3% del total. La resta grups 

compten amb menys de 1.000 persones treballadores autònomes cada un. 
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Maresme. Nombre de persones treballadores Autònomes. 2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 2 dígits). 

 

A nivell de 2 dígits del CCAE, la divisió que major nombre de persones autònomes ocupa és la 47- 

Comerç al detall, excepte vehicles a motor i motocicletes, amb 5.377 persones treballadores per 

compte propi. La segueixen la 43- Activitats de construcció especialitzada, amb 2.928; 56- Serveis 

de menjars i begudes, amb 2.882; i 46- Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte 

vehicles a motor i motocicletes amb 2.648 persones autònomes. 

Les divisions 49- Transport terrestre; transport per canonades; 96-Altres activitats de serveis 

personals; i 41-Construcció d’immobles compten amb un nombre d’entre 1.000 i 2.000 persones 

afiliades a aquest règim de la seguretat social.  

4.3 Activitats clau del territori 

Per tal de completar l’anàlisi realitzat i oferir una mirada agregada del desenvolupament 

socioeconòmic comarcal que permeti analitzar la situació actual des d’una mirada en clau de 

futur i de tendències, s’estudien a continuació grups d’activitat conformats ad-hoc, en funció 

dels àmbits d’activitat que tradicionalment han tingut presència a la comarca, com la indústria 

tèxtil i del punt; la confecció de peces de vestir, el turisme, o de les potencialitats detectades en 

altres àmbits com, per exemple, el nàutic, portuari, marítim i marí o el tecnològic. 
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AAP Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 

ADM Activitats administratives i auxiliars 

AGR Agricultura, ramaderia i pesca 

AIG Aigua, sanejament i gestió de residus 

ART Activitats artístiques i d’entreteniment 

COM Comerç 

AMB Construcció 

EDU Educació 

GEN Energia elèctrica i gas 

EXT Indústries extractives 

FRO Activitats financeres i d’assegurances 

HOS Hostaleria 

IND Indústries manufactureres 

INF Informació i comunicacions 

INM Activitats immobiliàries 

LLA Activitats de les llars 

NAU Activitats nàutiques, portuàries, marítimes i marines 

NTI Noves tecnologies, innovació i TIC 

OTR Altres serveis 

PRO Activitats professionals i tècniques 

SSS Activitats sanitàries i serveis socials 

TEX Subsector tèxtil i del punt 

TRA Transport i emmagatzematge 

TUR Turisme 

 

El procés d’anàlisi consisteix en comparar el valor que ofereix cada un dels grups d’activitat amb 

el valor mitjà del conjunt de tots ells respecte als tres grans paràmetres que s’estudien que són 

els següents: nombre d’empreses, ingressos anuals, persones ocupades. El valor mitjà del 

conjunt serà sempre 1 i el valor de cada grup podrà estar per sobre o per sota d’1 si és superior o 

inferior a aquell respectivament. 

Si es compara el nombre d’empreses a cada grup d’activitat amb el nombre mitjà del conjunt de 

grups (392), s’obté que el Comerç i la Construcció superen en més de 5 vegades el nombre mitjà 

d’empreses del conjunt de grups, amb 2.160 i 2.003 empreses respectivament. Les Activitats 

immobiliàries; Indústries manufactureres i Activitats professionals i tècniques superen les 800 

empreses i el subsector tèxtil i del punt tanca el conjunt de grups que se troba per sobre de la 

mitjana en nombre d’empreses amb 470 a la comarca. 

En ingressos anuals d’un grup en relació amb la mitjana d’ingressos anuals del conjunt de grups 

d’activitat, destaquen els grups del Comerç; Indústries manufactureres, subsector tèxtil i del 

punt, Activitats professionals i tècniques, Construcció i Turisme. Cadascun d’ells registra 

ingressos anuals superiors a la mitjana dels grups, situats en 371 milions d’euros. El subsector 
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tèxtil i del punt ingressa 831.500.000 euros l’any; el grup d’activitat Turisme, 599.900.000 euros. 

Els ingressos anuals del grup del Comerç són 8,1 vegades els de la mitjana de grups. 

En els ingressos mitjans anuals per empresa en cada grup comparats amb la mitjana d’ingressos 

anuals mitjans per empresa en el conjunt de grups, les companyies dels grups d’Aigua, 

sanejament i gestió de residus, Turisme, Activitats financeres i d’assegurances, Indústries 

manufactureres, Subsector tèxtil i del punt, Comerç, Activitats professionals i tècniques i 

Administració pública, defensa i SS obligatòria registren ingressos anuals que per terme mig per 

sobre dels 947.000 euros de la mitjana del conjunt de grups. El Turisme té els ingressos mitjans 

per empresa més alts, 2.470.000 euros a l’any. El Subsector tèxtil i del punt en té 1.770.000; i el 

Comerç 1.400.000 

El grup Comerç és el que major nombre de persones ocupades aglutina, amb 16.214, fet que 

suposa 6,6 vegades el nombre mitjà persones ocupades del conjunt de grups. A més d’aquest, 

cada un dels grups Indústries manufacturers, Construcció, Activitats professionals i tècniques, 

Subsector tèxtil i del punt, Hostaleria, Turisme i Activitats sanitàries i serveis socials 

comptabilitzen un nombre persones ocupades superior a la mitjana de nombre persones 

ocupades d’empreses del conjunt de sectors, que se situa en 2.456 persones ocupades. El 

Subsector tèxtil i del punt compta amb 4.850 persones ocupades i Turisme amb 2.89531. 

_______________ 

31
 Dins del subsector turístic s’han inclòs les activitats 55 i 79 per a l’elaboració d’aquesta anàlisi estàtica.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei d’Anàlisi de Balanços Ibèrics. 
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Les anàlisis realitzades fins a aquest punt revelen l’existència de determinats sectors, seccions i 

activitats i agrupacions amb una presència transcendental en el teixit empresarial del Maresme i 

que són especialment crucials per al desenvolupament socioeconòmic de la comarca, per la seva 

extensió i capacitat per generar valor afegit, riquesa i ocupació. Així, al Maresme existeix un 

important teixit empresarial, i es caracteritza per la presència d’actors importants, entitats 

públiques i privades amb capacitat de lideratge; i per l’existència de projectes i lideratges - 

alguns més consolidats i altres emergents- que permeten pensar i apostar no només per aquelles 

activitats que ofereixen majors tendències de creixement sinó també per aquells sectors 

d’activitat que doten el territori de noves vocacions econòmiques, estratègies de diferenciació, 

de promoció i projecció tant en l’àmbit país com internacional. 

Després de completar les anàlisis amb l’anterior classificació, es determinen els següents sectors 

clau, amb els motius que s’exposen a continuació: 

> Comerç. Per nombre d’empreses; per volum d’ingressos; per nombre de persones 

ocupades i ingressos per persona. És un sector de gran dinamisme econòmic i un atractiu 

turístic. 

> Sociosanitari. Per la seva evolució positiva en nombre d’empreses i persones ocupades. 

És un sector emergent i en creixement que troba al Maresme serveis, innovació i un 

espai territorial atractiu. 

> Industrial, amb especial atenció al tèxtil i del punt. Per grandària de les empreses, volum 

d’ingressos i nombre de persones ocupades. Per la seva implantació i arrelament, i per la 

possibilitat de potenciar el Maresme com a espai de reallotjament d’activitats i d’obrir 

nous jaciments d’activitat i innovació. 

> Agropecuari. Pel seu arrelament i implantació tradicional. Per l’extensió superficial 

dedicada a aquest tipus d’activitats. Si bé la seva aportació econòmica és reduïda, no 

deixa de ser un factor clau en la marca Maresme i amb grans potencials per a nous 

desenvolupaments d’activitat vinculats a l’activitat turística. 

> Turisme. Per la seva implantació; pot ser un subsector amb grans potencials per poder 

resistir moments de major declivi econòmic. Perquè el Maresme té molts potencials per 

explorar i una oferta de sol i platja, i de turisme familiar molt important. 

> Nàutic. Per la seva emergència i per la possibilitat de poder combinar l’aspecte més 

recreatiu i esportiu amb la creació de clústers d’innovació. Per la seva transversalitat.  

> Noves Tecnologies, Innovació i TIC. Pel seu creixement en les activitats i per la 

importància que té per poder impulsar un territori econòmic innovador i sostenible. 

 

A continuació es presenta una anàlisi més detallada per a cada un dels sector més rellevants que 

s’han posat de manifest en l’apartat anterior. 
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4.3.1 Comerç al’engròs i al detall 

El Comerç és el sector que més fluxos econòmics genera a la comarca i, per tant, és 

d’importància estratègica per a l’economia del Maresme i per al seu desenvolupament social i 

econòmic. El sector es troba al capdavant de l’activitat econòmica tant per nombre d’empreses i 

persones assalariades com per nombre d’autònoms. 

El 28,6% de les empreses de la comarca té com a activitat el comerç. Aquestes empreses 

comercials tenen assalariades al 20,2% del total persones assalariades al Maresme. Segons la 

CCAE’2009, el sector Comerç a l’engròs i al detall el componen tres divisions: 

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 

46 Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes 

47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes 

 

El pes de cadascuna d’aquestes tres divisions d’activitat és molt diferent. La Venda i reparació de 

vehicles de motor i motocicletes (secció 45) té un pes minoritari en el sector i només ocupa al 

8,5% de les persones assalariades per compte aliè del sector comercial; val a dir que el nombre 

d’empreses en aquesta secció és el 10% del total de les comercials. 

El Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç (secció 46) representa aproximadament la meitat 

d’empreses que la divisió anterior (el 29,1% del sector) i manté en nòmina al 34,9% de les 

persones assalariades del sector comercial de la comarca. 

La principal activitat comercial a nivell de divisió es la 47- Comerç al detall. En l’activitat 

s’enquadra el 60,9% de les empreses comercials de la comarca i ocupa al 56,7% de les persones 

assalariades d’aquest sector. 



   4  ECONOMIA  

 

105 

 

Maresme. Comerç a l’engròs i al detall. Nombre d’empreses i persones assalariades per divisió 
CCAE’09. 2013 (1T) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 2 dígits). 

 

Per Codis 

En l’àmbit de la divisió 45-Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes, destaca per 

sobre de les altres activitats, una més pròpia dels serveis, la 452-Manteniment i reparació de 

vehicles de motor, que agrupa el 73,7% de les empreses i el 70,3% de les persones assalariades 

d’aquesta divisió. A aquesta activitat la segueix en importància l’activitat 451-Venda de vehicles 

de motor, encara que amb molt menys pes, el 17,1% de les empreses i el 24,1% de les persones 

assalariades de la divisió 45. 

El codi d’activitat 464- Comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic representa la principal activitat 

de la divisió 46 de comerç a l’engròs. Aquest codi recull el 25,6% de les empreses i el 28,3% les 

persones assalariades d’aquesta divisió. Les empreses que tenen per activitat la 463-Comerç a 

l’engròs de productes alimentaris, begudes i tabac presenten un total de 1.195 persones 

assalariades (21,8% del total de la divisió). 

Les activitats 463- Comerç a l’engròs de productes alimentaris, begudes i tabac; 467- Altres tipus 

de comerç a l’engròs especialitzat; 461- Intermediaris del comerç; 466- Comerç a l’engròs d’una 

altra maquinària, equips i subministraments; 469- Comerç a l’engròs no especialitzat; 462- 

Comerç a l’engròs de matèries primeres agràries i d’animals vius compten amb un nombre 
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d’empreses entre 89 i 142, i sumen el 72,1% del total d’aquesta divisió; agrupen el 69,8% de les 

persones assalariades en aquesta divisió. 

Pel que fa al comerç al detall, les empreses incloses en el codi 477- Comerç al detall d’altres 

articles en establiments especialitzats compten en les seves plantilles amb el 24,7% de totes les 

persones ocupades del sector comercial al Maresme. Aquestes empreses representen a la 

vegada el 18,8% de totes les empreses comercials. Aquesta activitat és, sense dubte, la que té 

major pes del sector. La 472- Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en 

establiments especialitzats representa el 17,7% del nombre d’empreses comercials del Maresme 

i és la segona en importància de la divisió de comerç al detall, sent una de les activitats que 

tenen una evolució més positiva entre 2008 i 2013 (primer trimestre). Les empreses d’aquesta 

activitat juntament amb la 471- Comerç al detall en establiments no especialitzats; i 475- Comerç 

al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats, sumen 4.202 persones 

assalariades. 

Maresme. Comerç a l’engròs i al detall. Nombre d’empreses i persones assalariades per divisió 
CCAE’09. 2013 (1T) 

Codi Empreses Persones 
assalariades 

Activitats amb més 
evolució 2008 - 
2013 (1T / pes) 

G - Comerç a l’engròs i al detall 3.152 15.735  

 45 - Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 316 1.335  

  451-Venda de vehicles de motor 54 322  

  452-Manteniment i reparació de vehicles de motor 233 938  

  453-Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor 16 49  

  454-Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus 
recanvis i accessoris 

13 26  

 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte de 
vehicles de motor i motocicletes 

917 5.486  

  461-Intermediaris del comerç 106 318  

  462-Comerç a l’engròs de matèries primeres agràries i d’animals 
vius 

89 491  

  463-Comerç a l’engròs de productes alimentaris, begudes i tabac 142 1.195  

  464-Comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic 235 1.550  

  465-Comerç a l’engròs d’equips per a les tecnologies de la 
informació i les comunicacions (TIC) 

21 106  

  466-Comerç a l’engròs d’una altra maquinària, equips i 
subministraments 

99 713  

  467-Un altre comerç a l’engròs especialitzat 132 650  

  469-Comerç a l’engròs no especialitzat 93 463  

 47 - Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes 1.919 8.914  

  471-Comerç al detall en establiments no especialitzats 293 1.602  

  472-Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac 
en establiments especialitzats 

557 1.575  

  473-Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en 
establiments especialitzats 

23 210  

  474-Comerç al detall d’equips per a les tecnologies de la 
informació i les comunicacions (TIC) en establiments 
especialitzats 

55 225  

  475-Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en 218 1.025  
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establiments especialitzats 

  476-Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en 
establiments especialitzats 

92 223  

  477-Comerç al detall d’altres articles en establiments 
especialitzats 

593 3.884  

  478-Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants 67 107  

  479-Comerç al detall fora d’establiments, excepte en parades de 
venda i mercats ambulants 

21 63  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

El nombre de persones donades d’alta en el primer trimestre de 2013 al Règim de Treball 

Autònom de la Seguretat Social al Maresme és de 8.899. El 60,4% d’aquestes es dedica al comerç 

minorista; el 29,8% a l’engròs i la resta, el 9,8%, al comerç i reparació de vehicles i motocicletes. 

Maresme. Nombre de persones treballadores Autònomes per seccions CCAE’09. 2013 1T 

CCAE 2 dígits Nombre de 
Treballadors 

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 874 

46 Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes 2.648 

47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes 5.377 

 Total 8.899 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

L’evolució del nombre de persones treballadores autònomes en el sector comercial els últims 

anys denota certa estabilitat amb una lleu tendència a la disminució d’aquests col·lectiu. 

Maresme. Evolució del nombre de treballadors autònoms. Comerç. 2008-2013 (1T) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 
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Com ja s’ha indicat, el sector Comerç és el més profús respecte a la xifra de negoci. Ateses les 

dades referides pel SABI, de les activitats incloses dins d’aquest sector en relació a la població en 

destaca de manera notòria Cabrera de Mar, Teià, Vilassar de Dalt i Vilassar, i Argentona; quant a 

paràmetres de xifra de negoci la comarca mostra una major concentració a Mataró i als 

municipis de la seva zona d’influència; de nou destaca el municipi de Cabrera de Mar a la variable 

ingressos/habitant.  

És oportú tancar aquest apartat destacant la presència que té l’activitat comercial i de mercats a 

la comarca com a activitat específica i també com a activitat complementària i amb capacitat de 

generar importants sinergies amb altres activitats com és el turisme, l’activitat firal vinculada al 

sector agroalimentari i de la ramaderia, i iniciatives associades com per exemple productes de la 

terra o quilòmetre zero. Avui al Maresme conflueixen actors públics i privats que estan immersos 

en iniciatives de rellevància com són l’impuls de les fires, la revitalització i la focalització de noves 

centralitats comercials com és el cas Mataró o el desenvolupament comercial de Pineda. 

Institucions com la Cambra de Comerç, la Unió de Botiguers de diferents municipis, el teixit 

empresarial i instàncies vinculades amb el turisme, són aliats clau per a la promoció i 

desenvolupament d’aquest sector. 

4.3.2 Activitats sanitàries i serveis socials 

El subsector sociosanitari s’ha mostrat emergent els últims 5 anys, en especial per l’expansió en 

l’ocupació que van realitzar les empreses del sector, fonamentalment públiques, el 2011. 

Addicionalment, la millora de les condicions, qualitat i esperança de vida de la població han 

demandat majors serveis i més especialitzats, i han situat aquest àmbit d’activitat com a 

important nucli de generació d’ocupació i riquesa. 

Les activitats sanitàries i serveis socials se subdivideixen en tres línies d’activitat: 

 

86 Activitats sanitàries 

87 Activitats de serveis socials amb allotjament 

88 Activitats de serveis socials sense allotjament 
 

El conjunt de treballadors autònoms que es dediquen a aquest sector al Maresme ha 

experimentat un creixement sostingut durant els últims 5 anys. Les afiliacions s’han incrementat 

a un ritme mitjà del 0,81% trimestral entre el primer trimestre del 2008 i el del 2013. En aquest 

període, el nombre de persones d’alta en aquest règim de la Seguretat Social han augmentat en 

un 17,3%, per situar-lo en 1.098 persones afiliades. 

L’augment de l’afiliació en els àmbits de les activitats sanitàries i serveis socials es deu en 

exclusiva al creixement de les persones que s’ocupen per compte propi en la secció d’Activitats 
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sanitàries, que amb una increment del 19,6% en 5 anys, compensa els decreixements d’afiliació a 

les seccions 87 i 88 de serveis socials. Aquestes seccions tenen un volum de treballadors 

autònoms molt inferior al dels serveis sanitaris. En sumen 68 en el primer trimestre de 2013. 

Malgrat un lleu retrocés en el nombre de persones treballadores al llarg de 2012, el sector 

manifesta una tendència ferma de creixement en l’àmbit del treball autònom. Sobretot el 

subsector sanitari. 

Maresme. Activitats sanitàries i serveis socials. Evolució del nombre de treballadors autònoms. 
2008 - 2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

Com s’ha indicat, la major part (93,8%) dels treballadors autònoms que operen en aquest sector 

sociosanitari, ho fan en l’àmbit de la sanitat. La resta de seccions tenen poc pes. 
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Maresme. Activitats sanitàries i serveis socials. Nombre de treballadors autònoms per secció 
d’activitat CCAE’09. 2013 (1T)  

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

En l’àmbit empresarial, tot i que l’activitat amb major implantació en aquest sector és també la 

sanitària, les diferències amb les de serveis socials no són tan notables.  

La divisió d’Activitats sanitàries i serveis socials és la segona en nombre de persones 

treballadores per compte aliè de la comarca. Concretament són 13.837 persones assalariades el 

2013, en un total de 413 empreses. 

La 86 - Activitats sanitàries agrupa el 67,6% de les empreses d’aquest sector i el 66,2% de les 

persones ocupades, en tant que la 87 - Activitats de serveis socials amb allotjament aglutina el 

22,3% dels comptes de cotització i el 28,3% dels persones assalariades, i la 88 - Activitats de 

serveis socials sense allotjament, el 10,2% i el 5,4% respectivament. 
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Maresme. Activitats sanitàries i serveis socials. Nombre d’empreses i persones assalariades per 
divisió CCAE’09. 2013 (1T) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

Gairebé la meitat de les empreses del sector sociosanitari opera a l’activitat 862-Activitats 

mèdiques i odontològiques (48,9%) en la qual treballen 680 persones (3,4 persones ocupades per 

empreses per terme mig). 

El 57,9% de les persones assalariades en empreses d’aquesta divisió presten els seus serveis a les 

9 empreses de l’activitat 861-Activitats hospitalàries. Els hospitals fan servir, per terme mitjà,  

890,1 persones cadascun. 

A la secció 86- Activitats sanitàries, l’activitat en què més empreses operen és la 862-Activitats 

mèdiques i odontològiques. Amb 202 empreses respon al seu paper preponderant en el sector. 

La segueix la 869- Altres activitats sanitàries, amb 68 empreses. En nombre de persones 

ocupades, la 861- Activitats hospitalàries compta amb 8.011 persones assalariades, el 87,4% del 

total d’aquesta secció. Les dues activitats compten amb un nombre de persones ocupades molt 

significatiu. 

Les activitats 873-Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb 

discapacitat física i 871-Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d’infermeria són les 

que presenten major nombre d’empreses i persones ocupades dins la secció 87- Activitats de 

serveis socials amb allotjament. Hi ha 41 empreses i 1.806 persones assalariades en la primera i 

35 empreses i 1.657 persones assalariades en la segona. 
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A la secció 88 - Activitats de serveis socials sense allotjament, les dues activitats que inclou: 881-

Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans i persones amb discapacitat i 889-

Altres activitats de serveis socials sense allotjament mantenen certa paritat quant a nombre de 

persones ocupades (446 i 304 respectivament) i a nombre d’empreses (19 i 23). 
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Nombre d’empreses 
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Nombre d’assalariats 
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Amb 1.892, les activitats que ocupen a més persones són: 

Activitat Número de 
Treballadors 

Serveis socials amb allotjament a persones grans 663 

Serveis socials residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia 
mental i drogodependència 

541 

Altres activitats de serveis socials sense allotjament  355 

Altres activitats sanitàries 333 

 

De les tres divisions que contempla aquest sector, les activitats que presenten major dinamisme 

quant a creació d’empreses i nombre de persones assalariades durant el primer trimestre del 

2008 i primer trimestre de 2013 són: 

861-Activitats hospitalàries, per la seva alta incidència en l’ocupació 

869-Altres Activitats sanitàries 

871-Activitats de serveis socials amb allotjament o cures d’infermeria. 

872-Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat 

psíquica, malalts mentals i drogodependents. 

873-Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones 

amb discapacitat física. 

889 - Altres tipus d’activitat de serveis socials sense allotjament 

 

Els majors índex de facturació anual32 es produeixen en les activitats:  

Activitat Ingressos anuals 
(milions d’euros) 

Serveis socials amb allotjament a persones grans 24.615 

Serveis socials residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia 
mental i drogodependència 

24.169 

Altres activitats sanitàries 16.871 

Activitats de medicina general 15.310 

Altres Activitats de serveis socials sense allotjament ncaa 11.526 

 

_______________ 

32
 Dades estimades de facturació sobre la mostra en aquest sector considerada pel SABI  
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Les localitats en què es registren més nombre de persones ocupades i volums més grans de 

facturació en aquest subsector són: Mataró, Alella, Calella i Arenys de Mar, cadascuna d’elles 

amb més de 200 persones ocupades i 7,5 milions d’euros. 

El majors índex d’ingressos per empresa i persones ocupades per empresa es produeixen en 

l’activitat d’Assistència en establiments residencials per a persones amb discapacitat física, amb 

una mitjana de 3,6 milions d’euros i 108 persones ocupades per cada empresa. 

Les Activitats que generen els majors índex d’ingressos anuals en relació amb el nombre de 

persones ocupades són les següents: 

Activitat Ingressos per persona ocupada 
(Milers d’euros) 

Activitats de medicina especialitzada 146,0 

Activitats odontològiques 89,2 

Activitats de medicina general 81,4 

Altres activitats sanitàries 50,7 

 

Aquest sector, a més de la rellevància que es desprèn de les dades proporcionades, s’acompanya 

d’actors que estan generant espais de contínua innovació, com CETEMMSA en la línia 

d’investigació, i estimulant xarxes d’investigació d’aplicacions tecnològiques en la medicina, com 

la Fundació TicSalut i el TECNOCAMPUS que, a més dels espais d’innovació, forma a les persones 

a través d’un grau d’infermeria, així com la rellevant iniciativa privada que integra l’entramat 

empresarial. 

4.3.3 Sector industrial 

Més de la meitat (52,7%) de les empreses de la comarca que desenvolupen la seva activitat al 

sector industrial es dediquen a la Confecció de peces de vestir, Indústries tèxtils o Fabricació de 

productes metàl·lics, excepte maquinària i equips. La Confecció de peces de vestir destaca per 

sobre la resta d’activitats del sector, amb 292 empreses mercantils. 
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Maresme. Indústries manufactureres. Percentatge d’empreses per Divisions CCAE’09. 2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 2 dígits). 

 

El 53,3% de les persones assalariades del sector industrial del Maresme el primer trimestre del 

2013 eren persones ocupades per compte aliè en empreses de les següents divisions: Confecció 

de peces de vestir, Indústries tèxtils, Indústries de productes alimentaris i Fabricació de 

productes metàl·lics, excepte maquinària i equips. Entre les dues de l’àmbit de la manufactura 

tèxtil i de punt ocupen a 4.652 persones. 
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Maresme. Indústries manufactureres. Percentatge de persones assalariades per divisió 
CCAE’09. 2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 2 dígits). 

Maresme. Indústries manufactureres. Nombre d’empreses i persones assalariades per divisió 
CCAE’09. 2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Agrupació: CCAE 2 dígits). 
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De la combinació d’ambdues magnituds es pot concloure que les divisions amb més implantació i 

activitat a la comarca són: 

14 - Confecció de peces de vestir 

13 - Indústries tèxtils 

10 - Indústries de productes alimentaris 

25 - Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 

21 - Fabricació de productes farmacèutics 

20 - Indústries químiques 

Aquestes divisions aglutinen el 71,5% de les persones ocupades i el 64,0% de les empreses del 

sector industrial del Maresme, i per tant, expliquen amb força aproximació el comportament i 

dinamisme d’aquest sector. 

Indústria tèxtil, de punt i peces de vestir 

La industrial tèxtil, de peces de vestir i del punt compta amb empreses de grans dimensions i 

representa un terç de l’activitat industrial de la comarca. Aquest subsector compta amb un gran 

arrelament i tradició a la comarca des de l’època de la industrialització. Les empreses tèxtils i 

relacionades funcionalment amb elles generen importants xifres de negoci anuals, i tenen en 

plantilla una gran quantitat de persones assalariades. 

El sector el conformen dues divisions: 

> 13 Indústries tèxtils 

> 14 Confecció de peces de vestir 

La divisió 13 compta amb 208 empreses que donen feina a 2.254 persones (15,3% i 16,3% del 

total del sector industrial, respectivament). En aquesta es destaca amb claredat l’activitat de 

fabricació d’altres productes tèxtils que està integrada per 118 empreses on hi treballen 1.383 

persones. Aquesta activitat pot incloure la fabricació de: teixits de punt, articles confeccionats 

amb tèxtils, excepte peces de vestir, catifes i moquetes, cordes, cordills, caramells i xarxes, teles 

no teixides i articles confeccionats amb elles, excepte la roba de vestir, productes tèxtils per a ús 

tècnic i industrial, o altres. 

Els acabats de tèxtils és la següent activitat en importància dins d’aquesta divisió d’indústria 

tèxtil. Registra 55 empreses i 587 persones ocupades. 
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La Fabricació de teixits tèxtils i la preparació i filatura de fibres tèxtils són activitats amb menor 

estructura empresarial, si bé entre ambdues compten amb 35 empreses i 284 persones 

assalariades.  

La divisió 14, confecció de peces de vestir, és una mica més profusa que l’anterior tant en 

nombre d’empreses, 292, com en nombre de persones ocupades, 2.398 (21,4% i 17,4% del 

sector industrial, respectivament). 

La confecció de peces de vestir, excepte la pelleteria, és l’activitat de confecció industrial 

primordial al Maresme. El 71,2% de les empreses de la divisió s’hi dediquen (208) i tenen en 

plantilla al 65,1% dels persones ocupades de la divisió (1.560). 

En menor mesura, però força important, es troba l’activitat de Confecció de peces de vestir de 

punt. La grandària de les empreses en aquesta activitat és una mica més gran que en l’anterior. 

En aquest cas s’assoleixen les 10 persones assalariades per empresa de mitjana, per a un total de 

838 persones ocupades. 

La Fabricació d’articles de pelleteria no existeix a la comarca. 

Segons la informació del SABI, i en relació a la mostra corresponent a aquest sector, les empreses 

de la indústria tèxtil i les de confecció de peces de punt generen 831.500.000 d’euros de 

facturació l’any, el 9,3% d’ingressos empresarials de la comarca. El sector registra un ingrés mitjà 

per empresa de 1,77 milions d’euros i uns ingressos bruts anuals per persona ocupada per un 

valor de 171.445 euros. 

Les activitats que registren majors ingressos bruts anuals són la Confecció d’altres peces de vestir 

exteriors, Fabricació de Teixits de punt, Fabricació de teixits tèxtils, i Fabricació d’altres productes 

tèxtils no contemplats en altres codis. Sumen, entre elles, 561.500.000 d’euros, el 67,5% del total 

del sector. 

La Fabricació de teixits tèxtils; la Confecció d’altres peces de vestir exteriors; la Fabricació d’altres 

productes tèxtils d’ús tècnic i industrial; la Confecció de calceteria; i la Confecció de roba interior 

són els codis d’activitat que més ingressos per persona ocupada generen. Cadascuna supera els 

2,5 milions d’euros per persona ocupada fins i tot la que té major registre promig, que és la 

Fabricació de teixits tèxtils, amb 3.070.000 d’euros per persona ocupada. Això revela la forta 

inversió en maquinària que requereixen aquestes indústries, l’automatització a la qual està 

sotmès el procés productiu i, en definitiva, l’origen del valor afegit per a l’activitat econòmica. 

La Confecció d’altres peces de vestir exteriors, la Confecció de roba interior i la Confecció d’altres 

peces de vestir i accessoris registren, cadascuna, més de 200.000 euros per persona ocupada i 

són les que presenten una major ràtio. 
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Els municipis que tenen més nombre d’empreses d’aquest sector són Mataró (amb pràcticament 

el 75% de les empreses), Pineda de Mar, Cabrera de Mar i Argentona. 

El major nombre de les empreses del sector a Mataró es classifica en les activitats de Confecció 

d’altres peces de vestir exteriors, Fabricació de teixits de punt, Confecció d’altres peces de vestir 

i accessoris, Confecció d’altres peces de vestir de punt, Acabats tèxtils, Fabricació d’altres 

productes tèxtils i Fabricació de teixits tèxtils. 

Mataró lidera també, i amb molta diferència, el rànquing de municipis per nombre de persones 

ocupades al sector i també encapçala amb força diferència la relació de localitats amb més 

ingressos anuals en aquest sector. En canvi, en termes promig, les empreses que registren 

imports més grans es situen en els següents municipis: 

 

Municipi Ingressos mitjans per empresa (milers d’euros) 

Canet de Mar 11.858 

Sant Cebrià de Vallalta 6.690 

Masnou, el 4938 

Arenys de Mar 4.119 

Arenys de Munt 3.577 

Argentona 3.102 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Sistemes d’Anàlisi de Balanços Ibèrics. 

Si es relacionen els ingressos de les empreses del sector amb el nombre d’habitants dels 

municipis on hi tenen la seu, tot i que Mataró disposa de les xifres absolutes més significatives, 

quan s’observa des d’un punt de vista promig, resulta el següent: 

 

Municipi Ingressos per habitant (milers d’euros) 

Canet de Mar 6,69 

Cabrera de Mar 6,61 

Argentona 5,99 

Arenys de Munt 4,61 

Sant Cebrià de Vallalta 4,01 

Mataró 3,24 

Les localitats que encapçalen la ràtio de nombre de persones ocupades del sector en relació amb 

la seva població són els següents: 

Municipi Persones ocupades per cada 1000 habitants 

Cabrera de Mar 57,1 

Argentona 42,2 

Masnou, el 32,4 

Dosrius 25,7 

Arenys de Munt 23,4 

Arenys de Mar 18,4 
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Les localitats que tenen més ingressos anuals procedents de les empreses del sector per persona 

ocupada són: 

 
Municipi Ingressos anuals per persona ocupada (milers d’euros) 

Sant Cebrià de Vallalta 787,06 

Sant Andreu de Llavaneres 721,20 

Canet de Mar 702,74 

Vilassar de Dalt 242,47 

Mataró 223,72 

Arenys de Munt 196,76 

 

El nombre de treballadors autònoms que en el primer trimestre del 2013 desenvolupen la seva 

activitat en el sector de la indústria tèxtil i de les peces de vestir són de 936; d’aquests el 70,0% 

s’ubiquen en la divisió de Confecció de peces de vestir, i el 30% restant en indústries tèxtils. 

Des del primer trimestre del 2008 fins a l’actualitat aquest sector ha vist reduït el cens de 

treballadors autònoms un 34%. 

Maresme. Evolució del nombre de treballadors autònoms. Industria tèxtil, punt i peces. 2008 
(1T) - 2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SABI 

 

Des d’una perspectiva dinàmica, el sector ha reduït el nombre d’empreses en activitat a un ritme 

mitjà de 2,3% trimestral entre el primer trimestre de 2008 i el primer de 2013. Entre aquestes 

dates s’ha perdut un 38,1% net de les empreses dels àmbits tèxtil, punt i peces. 
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El decreixement ha estat especialment virulent a la secció 14 de Confecció de peces de vestir. En 

aquest grup d’activitat ha desaparegut el 42,3% de les empreses en els 5 anys considerats. 

A la secció 14, hi ha empreses en l’activitat 141- Confecció de peces de vestir, excepte de 

pelleteria, i a la 143- Confecció de peces de vestir de punt. No hi ha empreses a la 142-Fabricació 

d’articles de pelleteria. En les dues seccions en què té activitat, la dinàmica és molt similar i 

s’evidencia una pèrdua important d’empenta. El codi 141 redueix el nombre net d’empreses a un 

ritme de 2,5% trimestral i el 143, a un ritme del 3,0%. 

A la secció 13 d’indústria tèxtil, la reducció neta ha estat del 31,1%, tot i que el ritme mitjà 

trimestral era de l’1,8%. En aquest grup la tendència de descapitalització s’esmorteeix a partir 

del 2010, atès que en la manufactura de peces la tendència pràcticament no es modifica en tot el 

període. 

L’activitat que agrupa major nombre d’empreses a la secció 13- Indústria tèxtil és la 139-

Fabricació d’altres productes tèxtils, i és la que menor ritme de reducció neta d’empreses 

registra en termes relatius; només un 1,3% per trimestre. Per contra, el codi d’activitat 132- 

Fabricació de teixits tèxtils i el 133- Acabat de tèxtils registra una important reducció neta en el 

nombre d’empreses del 42,5% i 40,2% respectivament entre 2008 (1T) i 2013 (1T). 

Maresme. Evolució del nombre de empreses. Industria tèxtil, punt i peces. 2008 (1T) - 2013 (1T) 

 
 

 Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de l’INSS sobre comptes de cotizacion i persones assalariades. 

 

En el primer trimestre del 2013 hi havia 4.652 persones afiliades al RGSS al sector de la indústria 

tèxtil, el punt i la manufactura de peces, mentre que en el primer trimestre del 2008 aquesta 
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xifra era de 7.765. El sector ha amortitzat el 40,1% dels llocs de treball a un ritme trimestral de 

2,5%. L’evolució dels dos grans grups d’activitat, 13 i 14, és molt similar en aquest període. La 

secció d’indústria tèxtil redueix en termes nets un 38,3% el nombre de persones assalariades, i la 

de peces de vestir un 41,7%. 

El descens en nombre de persones assalariades més dràstic es dóna a la secció 143- Confecció de 

peces de vestir de punt, que redueix un 61,2% la plantilla global entre 2008 (1T) i 2013 (1T). 

La secció 133- Acabat de tèxtils registra una reducció de persones ocupades del 57,8% entre 

2008 i 2009, i sembla donar continuïtat a sèries anteriors. Després, el ritme de decreixement es 

modera. Aquesta reducció de persones ocupades tan notable pot ser deguda a la introducció de 

millores tecnològiques que eliminen la necessitat de mà d’obra. 

Les seccions 131- Preparació i filatura de fibres tèxtils, 132- Fabricació de teixits tèxtils i 133-

Acabat de tèxtils registren reduccions en nombre de persones assalariades superiors al 40% 

(42,8%; 50,3% i 49,4% respectivament) entre el primer trimestre de 2008 i el primer de 2013. 

Maresme. Evolució del nombre d’empreses. Indústria tèxtil, punt i peces. 2008 (1T) - 2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de l’INSS sobre comptes de cotització i persones assalariades. 

 

Segons la informació que s’aporta al document “Situació laboral de les indústries tèxtils al 

maresme - Anualitat 2012”, elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell 

Comarcal del Maresme, les empreses de la indústria tèxtil es caracteritzen per tenir un teixit 
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empresarial de petites dimensions. La mitjana anual de l’any 2012 indica que el 79,21% de les 

empreses d’aquest sector són microempreses, és a dir, empreses que ocupen un màxim de 10 

persones. La resta d’empreses petites suposen el 18,43% del teixit empresarial, les mitjanes el 

2,17% i la presència de l’empresa gran és, pràcticament, testimonial (0,19%). Les microempreses 

ocupen el 29,39% de les persones afiliades del sector, les petites el 42,11%, les mitjanes un 

22,51% i les grans un 5,99%. Per tant, l’empresa petita en el seu conjunt concentra el 71,5% dels 

llocs de treball del sector a la comarca. 

Cal esmentar en aquest sector l’existència del projecte innovador ACTE: Cooperació, Innovació i 

Creativitat, que està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.33 

L’ACTE és una associació d’autoritats locals europees concebuda per defensar els interessos de 

col·lectivitats territorials i organismes que representen els territoris amb presència dels sectors 

tèxtil, de la confecció, de la pell, del calçat i dels complements de moda. 

Té com a objectiu contribuir a la transformació del model productiu del sector, impulsant accions 

que permetin millorar la competitivitat de les empreses, la inserció laboral i la qualitat de 

l’ocupació (nous perfils professionals i suport a persones emprenedores). Les seves principals 

línies estratègiques són: 

1. Foment de la cooperació empresarial 

2. Itineraris de formació i inserció  

3. Finançament 

Els seus objectius específics són: 

> Sensibilitzar i difondre el coneixement en matèria de canvi dins de les empreses. 

> Promoure processos de cooperació entre empreses. 

> Fomentar la R + D + I i donar suport a incorporacions al teixit productiu. 

> Facilitar alternatives per a les persones treballadores d’una indústria en procés de 

reconversió. 

Set institucions públiques catalanes impulsen aquest projecte: Foment de Terrassa, Promoció 

Econòmica de Sabadell, Reactivació Badalona, l’Ajuntament de Mataró-Tecnocampus, 

l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona. A més, la 

iniciativa compta amb la participació i col·laboració de la resta de socis catalans, espanyols i 

europeus de la xarxa ACTE. 

_______________ 

33
 Aquest projecte rep subvencions del programa de Projectes Innovadors i Experimentals, d’acord amb l’Ordre 

TRE/293/2010 promoguda pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu. 
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A més, s’està promovent una important iniciativa per a la identificació de noves ocupacions per a 

determinats perfils d’activitat tèxtil i la relocalització en el territori d’activitats tèxtils. Aquesta 

iniciativa, en la qual participa ASEGEMA, CETEMMSA, TecnoCampus, se sumen les línies 

d’investigació que CETEMMSA desenvolupa i la reobertura de l’Escola Universitària de Canet de 

Mar amb tres eixos d’actuació: Formació, Recerca i Suport a les empreses. 

 

Indústries de productes alimentaris 

Les 108 empreses que actuaven en aquesta divisió d’activitat, el primer trimestre del 2013, 

ocupaven a 1.416 persones, el que representa un 10,3% del total de persones ocupades per 

compte aliè del sector industrial i un 7, 9% de les empreses; i situa l’agroindústria entre el  3r i 

4rt lloc en importància dins el sector industrial. 

L’activitat de Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries és la principal d’aquest 

subsector. Més de la meitat de les empreses (52,8%) es dedica a aquesta activitat, i s’hi dóna 

feina a 493 persones (34,8% del total d’aquesta divisió). 

El Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis, l Fabricació d’altres 

productes alimentaris i la Fabricació de productes lactis són les activitats que ocupen el segon 

lloc en la divisió industrial alimentària. Les tres activitats sumen 805 persones assalariades i 45 

empreses en total. 

La Preparació i conserva de fruites i hortalisses i la Fabricació d’olis i greixos vegetals i animals 

concentren només 5 empreses i 113 persones ocupades a la comarca. 

L’elaboració i conserva de peix, crustacis i mol·luscs és una activitat que té una presència gairebé 

testimonial en aquest subsector d’indústria alimentària. Hi ha una sola empresa amb 5 persones 

assalariades al  començament de 2013. 

No es troben registrades empreses en les activitats Fabricació de productes de molineria, midons 

i productes amilacis i Fabricació de productes per a l’alimentació animal. 

 

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 

Les activitats metal·lúrgiques a principis de 2013 al Maresme estan integrades per 218 empreses 

que tenien assalariades a 1.296 persones. Això el situa com el segon subsector industrial de la 

comarca en nombre d’empreses i el quart en persones assalariades. 

Les principals activitats en aquest subsector són: 

 Fabricació d’elements metàl·lics per a la construcció 

 Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d’altri 
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 Fabricació d’articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria 

 Fabricació d’altres productes metàl·lics 

Aquests sumen 195 empreses, que a la vegada donen feina entre 240 i 320 persones en cada un 

d’aquests quatre epígrafs d’activitat. 

La Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall i Forja, estampació i embotició 

de metalls; pulverimetal·lúrgia presenten una menor activitat que les anteriors amb 23 empreses 

i 178 persones assalariades. A la comarca no es registra activitat empresarial en la Fabricació de 

generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central ni en la Fabricació d’armes i 

municions. 

 

Fabricació de productes farmacèutics 

La fabricació de productes farmacèutics es caracteritza per desenvolupar-se per un nombre escàs 

de companyies mercantils que mantenen en plantilla un elevat nombre de persones. La mitjana 

de persones ocupades per empresa en aquest subsector és de 129,2. En nombre de persones 

ocupades se situa en el cinquè lloc entre els subsectors industrials de la comarca, amb un total 

de 1.292. 

Les dues activitats d’aquesta divisió (Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes 

farmacèutics d’ús medicinal i Fabricació de productes farmacèutics de base) es distribueixen 

gairebé equitativament tant nombre de persones ocupades com en nombre d’empreses. 

 

Indústries químiques 

Les indústries químiques de la comarca centren la seva activitat en la Fabricació de sabons, 

detergents i altres articles de neteja i abrillantament. En l’activitat de Fabricació de perfums i 

productes de cosmètica en les empreses s’ocupen el 49,2% del total de persones assalariades 

d’aquest subsector. 

La segueix en ordre d’importància la Fabricació de productes químics bàsics, compostos 

nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries, en la que hi ha 7 

empreses que donen feina a 343 persones (28,2%). 

A la Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars, tintes d’impremta i màstics s’hi 

dedica el mateix nombre d’empreses que a l’activitat anterior (7) encara que amb menor nombre 

de persones ocupades (141). 
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La Fabricació de fibres artificials i sintètiques i la Fabricació d’altres productes químics són 

activitats d’indústria química menys esteses a la comarca i comptabilitzen 10 empreses que 

donen feina a 135 persones. 

No es registren empreses en l’activitat de Fabricació de plaguicides i altres productes 

agroquímics. 

El subsector d’indústries químiques a la comarca és el 6è en importància dins dels industrials en 

referència amb el nombre de persones assalariades, i registra un nombre mitjà de persones 

ocupades per empresa de 32,9. 

4.3.4 Agricultura, ramaderia i pesca 

Sens dubte, el sector agropecuari i pesquer és, en totes les societats en què es manté actiu, el 

que major arrelament, antiguitat i tradició té. L’extensió superficial de la comarca que es dedica 

a aquest tipus d’activitats així com les flotes dedicades a les tasques pesqueres, fan d’aquest 

sector una activitat important a considerar per nivells d’activitat, de rendibilitat, d’ocupació o 

d’innovació, malgrat que l’impacte del sector és força reduït. 

El Maresme té un 9,6% de la seva superfície total dedicada a l’agricultura. Pel cas de Catalunya, 

aquest percentatge és del 35,7%. La major part, el 82,9% de la superfície destinada a ús agrícola 

presenta terres llaurades. 

Superfície agrícola utilitzada (SAU). Hectàrees. 2009 

 Maresme Catalunya 

Terres llaurades 3.173 792.425 

Pastures permanents 652 355.107 

Total 3.826 1.147.532 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

La major part de les terres llaurades de la comarca es dediquen al cultiu d’herbacis, 

concretament el 86,1%. En el conjunt català, si bé prevalen també aquests cultius, els fruiters i 

oliverers tenen un pes més gran que a la comarca. 

Terres llaurades. Per tipus de conreu. Hectàrees. 2009 

 Maresme Catalunya 

Herbacis 2.733 511.150 

Fruiters 86 110.819 

Olivera 18 101.236 

Vinya 226 61391 

Altres 110 7829 

Total 3.173 792.425 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Gairebé la seva totalitat de les explotacions agrícoles de la comarca les desenvolupen els 

propietaris de les terres, el 98,5%.  

Explotacions agràries. Segons tinença de terres. 2009 

 Maresme Catalunya 

Sense terres 12 1.519 

Amb terres 766 59.320 

Total 778 60.839 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Per la configuració de les explotacions i les característiques dels àmbits de producció, el sector 

agropecuari s’estructura sobre la base d’un empresariat individual i l’autoocupació. 

El sector s’estructura fonamentalment a través del treball autònom. El nombre de companyies 

mercantils i persones assalariades són escasses en relació amb els empresaris individuals que 

operen en l’agricultura, ramaderia i pesca. 

Els comptes de cotització el primer trimestre del 2013 al RGSS, en aquesta secció A, és de 37 i el 

nombre persones assalariades és de 143. 

La major part de l’activitat de les empreses en aquest sector rau en la divisió 01-Agricultura, 

ramaderia, caça i serveis relacionats. El 88,1% de les persones treballadores del sector es troben 

d’alta en les empreses d’aquesta divisió, que al seu torn representen el 75,7% del total d’aquesta 

secció. A nivell empresarial, les divisions 02- Silvicultura i explotació forestal i 03- Pesca i 

aqüicultura tenen una presència gairebé testimonial, ja que no hi ha més de 9 empreses en 

aquestes activitats en conjunt. 

A nivell d’activitat, destaquen les activitats 013-Vivers i conreus de plantes ornamentals amb el 

49,7% de la mà d’obra empresarial del sector, i la 014-Producció ramadera amb el 24,3% del 

total de comptes de cotització de la secció A. 
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Maresme. Agricultura, ramaderia i pesca. Nombre d’empreses i persones assalariades per 
divisió CCAE’09. 2013 (1T) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

El treball autònom en el sector registra el primer trimestre del 2013, 745 persones mentre que  

el primer trimestre de 2008 aquesta xifra se situava en les 921 persones afiliades. L’evolució 

d’aquests autoocupats en els 5 últims anys és clarament negativa, ja que registra una reducció 

bruta de 19,1% entre el primer trimestre del 2008 i el primer de 2013. 

Addicionalment, si es consideren els prop de 300 treballadors afiliats al règim especial del mar al 

Maresme es té que, el 50% es concentren a Arenys de Mar i el Masnou: 95 a Arenys de Mar (el 

32,3% del total) i 59 al Masnou (el 20,1% del total). De la resta dels municipis destaquen 

únicament, Sant Andreu de Llavaneres, amb 34 treballadors afiliats a aquest règim (l’11,6% del 

total), i Sant Pol de Mar, amb 13 treballadors afiliats (el 4,4% del total)34. 

_______________ 

34
 Informe Trimestral Sociolaboral del Maresme 4t trimestre de 2013, Observatori de Desenvolupament Local del 

Consell Comarcal del Maresme. 
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Maresme. Agricultura, ramaderia i pesca. Evolució del nombre de persones treballadores 
autònomes. 2008-2013-1T 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

L’evolució de l’ocupació autònoma en el sector està directament relacionada amb la de la seva 

activitat principal 01-Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats. Al mateix període 2008-

2013 decreix en un 19,3% el nombre de persones autònomes. La divisió 01-Agricultura, 

ramaderia, caça i serveis relacionats representa el 96,9% de la totalitat del sector en l’àmbit del 

treball autònom.  
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El Maresme. Agricultura, ramaderia i pesca. 
Nombre de Treballadors Autònoms per divisió. 2008-2013-1T 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

En aquest subsector, cal destacar el projecte Productes de la Terra al Maresme. Aquest projecte 

té com a principal objectiu posar en valor els productes d’artesania alimentària que es fan a la 

comarca i ajudar els productors alimentaris de qualitat del Maresme a comercialitzar els seus 

productes. 

El Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, van iniciar 

aquest projecte el 2008. El 2010 es va constituir la Xarxa de Productes de la Terra i avui és un 

projecte consolidat i plenament operatiu. Dins d’aquest programa, s’apunten les següents 

accions, entre altres: 

> Elaboració i manteniment del Cens de Productors. 

> Programa de formació específica adreçada als empresaris/es pertanyents al Cens, 

centrada en els àmbits de millora de la producció i comercialització. 

> Edició de diversos catàlegs i publicacions de Productes de la Terra i Artesania Alimentària 

del Maresme i el Catàleg de dolços del Maresme, a més dels calendaris de 2011, 2012 i 

2013. 

> Col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística per a la promoció de diverses 

Jornades i Fires gastronòmiques, i encaren el futur amb més de reptes. 

A aquesta iniciativa s’hi sumen els mercats de productes de la terra, impulsada per municipis 

com Argentona, Montgat, Tiana i Arenys de Mar; programes de qualitat de productes 

agroalimentaris i ramaderia promoguts per Tordera, o els diferents projectes que estan vinculats 
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amb el desenvolupament i potenciació del turisme rural, enogastronòmic - comptant com a 

motor la bona qualitat i varietat dels productes i la D.O. Alella-.  

Respecte a la Denominació d’Origen, destaca el treball que està duent a terme el Consorci de la 

D.O. Alella. Composat per un total de 14 municipis del Maresme i el Vallès Oriental repartits 

entre la costa i l’interior, està enfocat a la promoció i l’impuls del desenvolupament de 

l’enoturisme d’alta qualitat. Les seves iniciatives, vinculant infraestructures com el Centre 

d’Acollida Turística ubicat a Teià, les jornades gastronòmiques, que han implicat a més de 27 

municipis i 50 restaurants l’any 2014, i la seva capacitat de promoció del territori el configuren 

com a excel·lent promotor turístic. 

4.3.5 Sector turístic35 

El subsector turístic36 és un sector rellevant en l’economia del Maresme que aprofita el patrimoni 

natural i immaterial de la comarca com a font de generació d’ingressos a través de l’atracció i 

estada de visitants, vinculat de manera molt específica al segment de sol i platja i amb una 

exploració incipient cap altres segments d’activitat turística com és el rural-natural, cultural i 

patrimonial, de reunions, enogastronòmic, turisme de salut i bellesa, esportiu, nàutic i altres 

microsegments emergents. 

La Costa Barcelona-Maresme ha estat, des fa més de cinquanta anys, una destinació associada al 

segment de sol i platja, sent el Maresme la comarca amb major activitat turística de la província 

de Barcelona37, concretament pel que fa a la franja litoral que va des de Calella fins a Malgrat 

Mar, i vinculada al tipus de turisme anteriorment referit. El 2011 se situa en la cinquena posició 

respecte a altres marques turístiques catalanes en viatgers, i en la quarta posició en nombre de 

pernoctacions. 

Dins d’aquest subsector s’engloben les divisions 55- Serveis d’Allotjament; 56- Serveis de menjar 

i beguda i 79- Agències de viatges i operadores turístics. 

En l’anàlisi de “l’Informe anual de l’activitat turística a la Costa Barcelona-Maresme” es 

desprenen les següents conclusions: pel que fa a l’ocupació assalariada, l’augment del nombre 

de persones assalariades rau en l’increment de treballadors en les divisions econòmiques de 

Serveis d’allotjament (3,03%, 76) i de Serveis de menjars i begudes (0,8%, 47) mentre que ha 

_______________ 

35
 En aquest apartat es reflecteixen les dades de l’Informe Situació laboral de les Activitats Turístiques del CCM 2012; 

les dades HERMES-DIBA sobre la situació turística, 2013; així com els resultats dels informes anuals de l’activitat 
turística a la Costa Barcelona-Maresme 2011 i 2012.  www.costadebarcelonamaresme.cat/observatorideturisme   
36

 Dins d’aquest subsector s’engloben les activitats 55, 56 i 79 de la CCAE’09 que correspon als serveis d’allotjament, 

Serveis de menjars i begudes i Agències de viatges i operadors turístics. 
37

 Es considera la província sense els índexs de Barcelona ciutat.  

http://www.costadebarcelonamaresme.cat/observatorideturisme
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disminuït en el cas d’Agències de viatges i operadors turístics (-0,85%, -4). En el cas de l’ocupació 

autònoma, el nombre de persones treballadores ha crescut en els Serveis d’allotjament (5,65%, 

7) però, en canvi, ha baixat en el cas dels Serveis de menjars i begudes (-3,36%; -99) i en el 

d’Agències de viatges i operadors turístics (-1,44%; -2). 

Pel que fa a l’activitat econòmica, mesurada pel volum d’empreses, un any més evoluciona de 

manera favorable en comparació amb l’any anterior. L’augment es computa amb 31 comptes de 

cotització més de mitjana que un any abans, amb un increment relatiu del 2,09%.  

Cal destacar que la tendència d’aquest subsector divergeix del registrat per l’agregat comarcal ja 

que, en aquest últim cas, ha disminuït el nombre d’empreses i persones ocupades (tant 

assalariades com autònomes).  

L’increment d’empreses es concentra en les divisions econòmiques dels Serveis d’allotjament 

(4,85%, 8) i els Serveis de menjar i begudes (2,05%; 26) mentre que les dedicades a Agències de 

viatge i operadors turístics han disminuït (-5,77%; -3). 

 
 

 

_______________ 

38
 Segons les dades HERMES. DIBA el 2013 l’oferta hotelera està formada per 156 hotels, 30 càmpings i 16 

establiments de turisme rural, Comptant amb un total de 51.950 places d’allotjament.  
 

Activitat Turística  2011 2012 
 

EMPRESES   

55-Serveis d’allotjament 165 173
38

 

56-Serveis de menjars i begudes 1.269 1.295 

79-Agències de viatges i operadors turístics 52 49 

TOTAL ACTIVITATS  1.486 1.517 

Variació interanual (%) 1,02% 2,09% 

PERSONES ASSALARIADES   

55-Serveis d’allotjament 2.508 2.584 

56-Serveis de menjars i begudes 5.895 5.942 

79-Agències de viatges i operadors turístics 469 465 

TOTAL 8.872 8.991 

Variació interanual (%) -0,11% 1,34% 

AUTÒNOMS 2011 2012 

Serveis d’allotjament 124 131 

Serveis de menjar i begudes 2.946 2847 

Agències de viatges i operadors turístics 139 137 

TOTAL  3.209 3.115 

Variació interanual (%) -0,22% -1,85% 
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Font: Observatori Desenvolupament Local del Maresme. Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

Una de les característiques de l’estructura empresarial d’aquest subsector es que la dimensió de 

les empreses és petita, la major part són microempreses. Una altra característica consubstancial 

al gran pes que té el segment de sol i platja és l’estacionalitat, que condiciona que l’evolució 

interanual fluctuï fins i tot amb índexs negatius, a més de condicionar la dimensió de les 

empreses, l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació. 

La major concentració d’hotels se situa a la zona litoral, especialment als municipis de Calella, 

Pineda de Mar, Santa Susanna i Malgrat de Mar, amb més d’onze establiments. Els establiments 

rurals es concentren exclusivament a Tordera i Palafolls. 

Durant l’any 2012 la comarca del Maresme va rebre 1.315.060 viatgers que van realitzar 

6.539.870 pernoctacions. Gairebé unes 300.000 nits més que durant el 2011, però amb una 

tendència negativa el 2013. El nombre total de pernoctacions en aquest últim any va ser de 

6.391.300, i el nombre de turistes s’ha reduït a 1.302.900. 

Del total de viatgers que ha rebut la comarca durant el 2012, 1.077.603 són registres d’hotels, 

amb un nombre de pernoctacions de 5.426.372 generant el 71% de llocs de treball, que és un 

2,1% inferior al 2011; el 2013 es redueix al 70,70%. Els registres en establiments d’acampada són 

237.456 amb un volum de pernoctacions de 1.113.498 i un nivell d’ocupació del 49,1% que, si bé 

representa una baixada del 6,6% respecte a 2011, el 2013 puja se situa en el 50,10%. 

Si s’atén als efectes de l’estacionalitat39, segons els resultats de l’enquesta Flaix –a partir de 

l’enquesta de l’ocupació turística a la província de Barcelona elaborada pel Laboratori de Turisme 

de Diputació de Barcelona es poden observar les variacions que es produeixen en el grau 

d’ocupació. 

Comparant la Setmana Santa del 2011 amb la de 2012 la variació de l’ocupació en hotels és de 

l’1,48% durant les nits del 31 de març al 4 d’abril, i en el període del 5 al 9 d’abril la variacions 

són del 0,88%. En càmpings, la variacions suposen el 0,96%; en el turisme rural en el primer 

període, la variació és de l’1,38% i en el segon període és del -18,21%. Pel que fa als apartaments 

la variació és del 14%.  

A la temporada d’estiu, de juny a setembre, la variacions de l’ocupació a hotels 2011/2012 

presenta diferencials molt diferents segons mes. En el cas d’hotels el diferencial és de -2,91 al 

_______________ 

39
 Anàlisi corresponent a l’Informe anual de l’activitat turística a la Costa de Barcelona - Maresme. 2012. Observatori 

per a la Qualitat del Turisme al Maresme. Es pot consultar l’informe complet de l’enquesta al web del Laboratori de 
Turisme de la Diputació de Barcelona: www.diba.cat/web/dturisme/infoestad 

http://www.diba.cat/web/dturisme/infoestad
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juny, al juliol és del 0,65, a l’agost -2,08 i al setembre el diferencial és positiu en 3,89. En el cas de 

turisme rural, el diferencial al juny és de -11,40; al juliol és de 13,94; a l’agost és de 4,80 i al 

setembre és de -22,14.  

Aquesta estacionalitat es reflecteix en la pròpia evolució de l’ocupació i activitat turística, tal com 

s’apunta en l’anàlisi de la situació laboral de les activitats turístiques 201240
: 

En l’activitat d’Hostaleria durant el 2012, l’ocupació assalariada s’ha caracteritzat per 

l’estacionalitat, sent el segon i el tercer trimestre de l’any quan més ocupacions s’han produït. 

Quant a les variacions trimestrals, l’activitat econòmica ha crescut el primer i, especialment, el 

segon trimestre de l’any, de la mateixa manera que succeeix en l’ocupació assalariada i en 

l’autònoma. Per contra, l’activitat i l’ocupació cauen en el tercer i quart trimestres de l’any en 

relació amb el trimestre precedent.  

A les Agències de viatges i operadores turístics, l’evolució de l’ocupació també reflecteix 

l’estacionalitat. L’ocupació també tendeix a pujar en el segon i tercer trimestre de l’any. Quant a 

l’activitat, el nombre d’empreses només creix en el segon trimestre de l’any i la resta mostra una 

evolució recessiva respecte a l’any anterior. Aquest comportament es repeteix en el cas de 

l’ocupació assalariada, i en canvi en l’ocupació autònoma creix els tres primers mesos amb una 

pèrdua de llocs de treball en el quart trimestre.  

L’any 2013 el 67,90% del perfil de turistes eren europeus, el 8,50% espanyols, el 21,40% de 

Catalunya i el 2,10% d’altres països. L’edat mitjana del turista el 2012 va ser de 41,89 anys. 

Pineda de Mar destaca per la recepció d’un major nombre d’individus entre 15 a 17 anys i 

Malgrat de Mar i Calella van a rebre els perfils més grans i jubilats. Respecte a la classe 

socioeconòmica, segons les dades de l’informe de l’impacte turístic, ha augmentat el nombre de 

turista amb un nivell alt/mig-alt respecte al 2011 amb lleugers decreixements en el segment  

mitjana-baixa i baixa. 

Avui la marca Maresme té una bona valoració, i dins dels municipis destaquen per la seva 

qualitat turística: Calella per les seves platges, comerços, entreteniment i oci nocturn; Pineda de 

Mar, per la seva seguretat i Santa Susanna per la qualitat/preu dels allotjaments, neteja i qualitat 

ambiental entre altres valors. Existeixen actualment distingides iniciatives de promoció turística a 

través dels museus, rutes guiades pels municipis vinculades a la tradició del vi, la gastronomia i 

de l’excel·lent qualitat dels productes de la terra, que permeten combinar el turisme de sol i 

platja amb destinacions turístiques familiars (aquestes es concentren a Calella, Pineda de Mar, 

_______________ 

40
Veure Informe sobre la Situació Laboral de les Activitats Turístiques. 2012. Observatori per Desenvolupament Local 

del Maresme. 
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Santa Susanna i Malgrat de Mar) i altres productes específics i diferenciats arrelats a la cultura i 

el  patrimoni, o altres intangibles.  

Al Maresme hi ha infraestructures turístiques que estan fent clares apostes per millorar la seva 

qualitat, 12 municipis participen en el Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en 

Destinació (SICTED), juntament amb un total de 75 empreses i serveis turístics el 2011; a més, 

compta amb 7 oficines de turisme distingides amb el “Compromís de Qualitat Turística”41. 

Al Maresme hi ha projectes que emanen moltes vegades de la iniciativa d’una població (i no tant 

d’una estratègia territorial) i del dinamisme empresarial tant en les activitats tractades en aquest 

apartat com en altres activitats que estan tenint creixements positius i que es vinculen a 

activitats d’entreteniment. Hi ha actors amb capacitat de lideratge tant en el procés de 

desenvolupar productes (promocionar-los i preparar les empreses per poder oferir productes i 

serveis de qualitat) com són el Consorci de Promoció Turística del Maresme, El Consorci D.O. 

d’Alella, les diferents associacions turístiques i fundacions de caràcter local, els Gremis 

d’Hostaleria presents al territori, la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme, el 

MaresMés que projecta el turisme nàutic o el TecnoCampus que actualment està oferint una 

doble titulació en Administració d’Empreses i gestió de la Innovació, Turisme i Gestió del Lleure, 

entre altres actors. 

En definitiva, si bé és cert que el subsector turístic al Maresme no està exempt dels efectes de la 

situació econòmica i fins i tot dels canvis en la demanda i perfil del turista, té una major capacitat 

que altres sectors per poder reduir l’impacte de la crisi en la destrucció d’activitat i ocupació, i és 

un sector al qual cal prestar especial atenció i impulsar de manera decidida. La diversificació del 

producte turístic, la qualificació de la destinació, la professionalitat i el posicionament del 

Maresme en nous mercats i segments turístics, així com l’impuls de mesures que esmorteeixin 

l’estacionalitat, seran algunes de les estratègies a emprendre.  

4.3.6 Sector nàutic, marí, marítim, ports42 

L’àmbit activitat relacionat amb els ports marítims i la nàutica no es recull expressament en codis 

d’activitat econòmica (CCAE-2009) concrets, sinó que apareix disgregat en múltiples activitats 

que a més comparteixen amb altres sectors, com les auxiliars (comerç, serveis, transports, 

administratives, etc.) o les genèriques (turisme). 

_______________ 

41
 Dades extretes de l’informe anual de l’activitat turística a la Costa de Barcelona-Maresme 2011-2012 de 

l’Observatori per a la Qualitat del Turisme al Maresme. DIBA. 
42

 En aquest apartat es recull informació corresponent a l’Informe estadístic de l’àmbit marítim del Maresme elaborat 

per l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme. Consell Comarcal del Maresme. 
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La multitud d’activitats que implica el sector nàutic en diverses seccions pot comportar una alta 

dosi d’heterogeneïtat de les empreses que actuen al sector, per això, no és possible determinar 

un perfil concret d’empresa nàutica, marítima, marina o portuària, ni caracteritzar amb 

profunditat el teixit empresarial d’aquest sector clau al Maresme. 

En qualsevol cas, per tal de dimensionar aquest àmbit s’analitzen a continuació aquelles 

activitats relacionades i afins al sector. 

Les activitats i empreses relacionades generen ingressos anuals superiors a 107 milions d’euros, 

en mitjana suposen 1,13 milions d’euros de facturació anual per cada una. Aquestes empreses 

tenen una plantilla mitjana de 5,5 persones ocupades i generen, per terme mig, uns ingressos 

anuals per persona ocupada de 204.139 euros. La construcció de vaixells i estructures flotants és 

l’activitat de les estudiades en la qual les empreses compten amb més antiguitat (30,6 anys). La 

mitjana d’anys de constitució del conjunt d’empreses analitzat es de 17,1 anys. 

El Maresme. Nombre d’empreses amb activitats relacionades amb el sector nàutic. 2012 

Activitat Nombre 
d’empreses 

Construcció de vaixells i estructures flotants 2 

Reparació i manteniment naval 18 

Intermediaris del comerç de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus 30 

Comerç a l’engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris 21 

Pesca marina 11 

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors 6 

Construcció d’embarcacions d’esbarjo i esport 3 

Transport marítim de mercaderies 2 

Fabricació de conserves de peix 1 

Elaboració de peix, crustacis i mol·luscs 1 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SABI 

 

L’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme ha desenvolupat una línia de treball 

dedicada als àmbits marítim, i s’ha publicat un informe sobre la situació actual del sector marítim 

i nàutic. En aquest informe es tracten temes relacionats amb els ports i aspectes mediambientals 

o les platges, i s’enquadra dins d’aquesta activitat la pesca professional, la indústria nàutica, la 

nàutica esportiva i d’oci, i la formació, relacionant tots els àmbits marítim existents a la comarca i 

fent un seguiment del clúster marítim. 

En aquest informes s’estableix que en la indústria nàutica el nombre de persones ocupades entre 

2008 a 2012 ha passat de 332 a 215, i dins del turisme marítim s’identifiquen un total de 27 

empreses nàutiques el 2013, i 12 empreses amb activitats adaptades per a persones amb 

mobilitat reduïda.  



   4  ECONOMIA  

 

139 

 

A més del que s’ha exposat, i com es va referir a l’apartat d’infraestructures, el projecte 

Maresme Marítim es configura com a plataforma que permet organitzar i dirigir la col·laboració i 

la generació de sinergies empresarials i institucionals en aquest sector i agrupa 484 unitats 

d’activitat econòmica. El seu objectiu és impulsar i potenciar l’acció econòmica del sector 

marítim i nàutic del Maresme perquè es creïn activitats que generin llocs de treball, millorin la 

qualificació professional i diversifiquin l’economia del territori, així com promocionin i activin les 

sinergies que existeixen entre el mar i les activitats socioeconòmiques del sector marítim i nàutic 

com a conjunt d’activitats emergents de gran valor.  

Els promotors públics i privats que impulsen el Clúster Maresme Marítim43 han establert els 

següents objectius: 

> Impulsar noves accions formatives i nous perfils professionals. 

> Potenciar la indústria marítima de construcció, manteniment, reparacions i reformes 

d’embarcacions. 

> Fomentar la creació d’empreses i llocs de treball a totes les vessants marítimes, esportives, 

formatives i d’oci. 

> Fomentar noves fórmules empresarials lligades a la indústria marítima, en el món del mar i 

en concret a la pesca. 

> Promoure noves activitats que entrellacin la indústria, els serveis a les empreses i les 

persones, el turisme, els esports, l’oci, la salut i el benestar. 

> Ajudar a la internacionalització de les activitats empresarials, esportives, tecnològiques, 

etc. desenvolupades pel sector marítim del Maresme. 

> Promoure la cooperació i l’intercanvi de coneixements amb altres clústers del sector 

marítim i altres ports i fronts marítims, especialment de la mediterrània. 

> Crear un observatori amb indicadors de seguiment de l’estructura i conjuntura de les 

activitats marítimes del Maresme 

I articulen les seves actuacions sobre dues línies de treball: 

> Promoure ofertes formatives adequades a les necessitats empresarials actuals i 

emergents. 

> Fomentar la col·laboració empresarials entre els diferents àmbits del sector marítim per a 

generar noves activitats i llocs de treball. 

Principals línies estratègiques d’acció: 

_______________ 

43
 Informació extreta de Maresme Marítim 
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> L’Associació Maresme Marítim44. Té per finalitat fomentar al desenvolupament 

socioeconòmic de totes les activitats relacionades amb el món i la cultura del mar de la 

comarca del Maresme. 

> Projecte MaresMés. Conjunt d’accions de caràcter anual per a l’impuls i la innovació dels 

àmbits marítim empresarial i ocupacional del Maresme. 

El projecte realitza una valoració econòmica dels ingressos que genera el clúster de 160,4 milions 

d’euros a l’any, així com una estimació de 4.866 llocs de treball. El turisme, com a part del sector 

nàutic, implicaria a 196 activitats que generarien 59.500.000 d’euros anuals i un mercat de 

treball de l’ordre de 2.699 llocs de treball. Per la seva banda, els serveis i la indústria marítima 

activen a 82 unitats d’activitat econòmica, 1.919 llocs de treball i generen ingressos per 91,6 

milions d’euros l’any. Les pesca apareix com a activitat de segon ordre i minoritària, a més 

d’altres activitats auxiliars i complementàries. 

El clúster identifica les següents activitats de pes en l’actualitat o amb potencial a futur: 

> Pràctica d’esports, oci i esdeveniments esportius singulars. 

> Pesca i aqüicultura. 

> Pesca i activitats d’esbarjo familiar. 

> Construcció d’embarcacions i indústria auxiliar. 

> Noves tecnologies i biotecnologia blava aplicades al sector marítim i als ports. 

> Reparació, manteniment i reformes d’embarcacions (repar & refit). 

> Turisme actiu, familiar i empresarial vinculat a activitats al mar. 

> Projectes de cooperació empresarial i cooperativització en àmbits com la pesca, activitats 

auxiliars de la indústria de drassanes, xàrters, ports i clubs nàutics o formació monitoratge 

en esports nàutics per a persones amb discapacitat. 

> Salut, talassoteràpia i benestar. 

> Comerç i serveis. 

El sector manté al Maresme determinades activitats tradicionals relacionades amb els ports: 

> Gestió i dinamització de Ports. Smart ports. 

> Drassanes: construcció d’embarcacions esportives, d’esbarjo i professionals. 

> Reparacions, manteniment i reforma d’embarcacions. 

> Indústria auxiliar. 

> Pesca i aqüicultura 

> Activitats esportives. 

_______________ 

44
  L’associació Maresme Marítim es sòcia del Fòrum Marítim Català (FMC) 
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El clúster determina com a nous sectors i activitats emergents i amb potencial: 

> En els serveis: 

> Serveis relacionats amb l’activitat de creuers. 

> Altres serveis portuaris 

> Talassoteràpia, turisme i salut. 

> Estacions nàutiques. 

> Esdeveniments esportius. 

> En l’àrea industrial: 

> Noves tecnologies. 

> Tèxtils tecnològics. 

> Disseny i arquitectura naval. 

> Recursos marins: 

> Aqüicultura. 

> Energia. 

> Biotecnologia marina. 

> A l’àrea de formació i recerca: 

> Educació i formació nàutica, esportiva i de cultura del mar. 

> Teràpies i nutrició marines. 

> Ciències del mar. 

> Biotecnologia marina. 

> Management marí. 

Dins del turisme actiu, és oportú sumar el nombre d’activitats i esdeveniments relacionats amb 

el mar que sent majoritàriament de caràcter esportiu també generen un important moviment i 

atractiu. Amb dades del 2013, es va recollir un total de 16 esdeveniments, comptant la meitat 

d’ells amb un bagatge al territori de més de 5 anys.  

Es poden destacar esdeveniments com la Challenge Costa de Barcelona-Maresme amb dues 

edicions anuals en les què participen el Consell Comarcal del Maresme, el Consorci de Promoció 

Turística Costa de Maresme i l’Ajuntament de Calella. La seva finalitat és impulsar el turisme 

esportiu amb incidència en els municipis pels quals s’esdevé la prova, les fires nàutiques que se 

celebren a diverses localitats i les distingides regates i competicions nàutiques. 

Respecte a la formació, i vinculació amb la formació d’oci i esbarjo, a la comarca hi ha una àmplia 

tradició vinculada a les activitats marítimes de lleure, especialment vela, a les que se sumen 

altres activitats nàutiques. Els principals centres d’activitat nàutica són els clubs existents als 
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ports. El 2012 es registrava un total de 163 activitats, i l’evolució del nombre d’alumnes 

matriculats va passar de 1.169 el 2008 a un total de 1.359 al 2012, amb un creixement del 

16,25%. A aquesta activitat es necessari sumar l’oferta de les empreses, bàsicament centres de 

busseig i empreses que ofereixen sortides en vaixell. 

Finalment, respecte a la formació reglada, i considerant el sector turístic dins dels àmbits 

marítim, se sumen el Grau de Gestió Hotelera i Turística de l’Escola Universitària d’Hostaleria i 

Turisme de Sant Pol, així com els recents estudis impartits des de Tecnocampus Mataró-

Maresme del Grau en Turisme i Gestió d’Oci i la doble titulació del Grau en ADE i Gestió de la 

Innovació i Turisme i Gestió del Lleure. Dins de l’Escola Superior de Ciències de la Salut 

s’imparteix el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport amb una menció especial d’esports 

nàutics. Durant el 2013 se suma una nova titulació, Ciències de l’activitat física i de l’esport.  

4.3.7 Especialització 

En conjunt, d’acord amb l’anàlisi continguda en els apartats anteriors, l’activitat econòmica que 

es desenvolupa en el Maresme està concentrada, fonamentalment, en els serveis, que estan 

orientats envers el turisme i que han intensificat el seu pes en els darrers 20 anys a l’Alt 

Maresme i la franja litoral, tot i que la indústria, la construcció i l’agricultura mostren també una 

presència destacable. 

Atenent a la concentració d’empreses i treballadors, el volum d’ingressos i la dinàmica mostrada 

per les diverses activitats que engloba cadascun d’aquests grans sectors en el territori, hi ha set 

sectors que s’assenyalen com a clau i que mostren implantació diversa en la comarca: 

 

Sociosanitari 

Un sector emergent i en creixement que troba serveis, innovació i un espai atractiu en 
el Maresme, amb un major dinamisme en sis de les activitats que engloba, una major 
localització a Mataró, Alella, Calella i Arenys de Mar, i un acompanyament per part 
d’agents que generen espais d’innovació contínua. 

Agropecuari 
Un sector amb un profund arrelament i implantació en el territorial, un element crucial 
en la marca Maresme i un gran potencial de futur per al desenvolupament de nous 
focus d’activitat vinculats al turisme. 

Turisme 

El Maresme és la comarca amb major activitat turística de la demarcació de Barcelona, 
amb una área d’activitat a la franja litoral que cobreix de Calella a Malgrat de Mar i una 
marca ben valorada, amb municipis que destaquen per la seva qualitat turística: Calella 
per les seves platges, comerços, oferta d’entreteniment i oci nocturn; Pineda de Mar 
per la seva seguretat; Santa Susanna per la relació qualitat/preu de l’allotjament, la 
neteja i la qualitat ambiental.  

El territori compta amb un gran potencial per explorar, i una oferta de turisme familiar i 
tradicional de sol i platja que constitueix un component important de l’activitat 
econòmica del Maresme, fets que doten el sector d’una major capacitat per poder 
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superar els períodes de contracció en l’activitat de la comarca. 

Nàutic 
Es tracta d’un sector emergent, amb un marcat caràcter transversal amb d’altres 
sectors, el desenvolupament del qual permet combinar els aspectes recreatius i 
esportius propis del sector amb la creació de clústers d’innovació al seu voltant. 

Industrial 

La dimensió de les empreses que hi operen en la comarca, el volum d’ingressos que 
genera, la població que ocupa, la seva implantació i arrelament, i el potencial que 
proporciona per fomentar el territori per al reallotjament d’activitats i l’obertura de 
nous jaciments d’activitat i innovació. 

Del sector industrial, destaca, especialment, l’activitat que es desenvolupa a l’entorn del 
tèxtil i del punt, que està localitzada, fonamentalment, a Mataró, Pineda de Mar, 
Cabrera de Mar i Argentona.  

D’altres activitats industrials molt presents en el Maresme són aquelles destinades a la 
fabricació de productes alimentaris, metàl·lics, farmacèutics i químics. 

Comerç 

Es tracta d’un sector que mostra un gran dinamisme econòmic i atractiu des del punt de 
vista turístic, i un dels que més empreses, treballadors i persones ocupades concentra, i 
major volum d’ingressos genera. Es localitza a Mataró, Cabrera de Mar, Teià, Vilassar i 
Argentona, bàsicament. 

Noves 
tecnologies, 
innovació i TIC 

És un sector que destaca en el Maresme pel creixement que ha mostrat i la seva 
rellevància en tant que impulsor d’activitats econòmiques innovadores i sostenibles. 

 

De la diagnosi realitzada i a partir també d'altres treballs que es duen a terme en paral·lel sembla 

que aquests sectors poden conformar la base de l'estratègia per a un creixement orientat a 

potenciar els sectors en què el territori compta amb una major especialització i concentració 

empresarial. Amb tot, es detecta que el nivell tecnològic present en l’activitat econòmica que s’hi 

desenvolupa és reduït, i que les noves empreses creades recentment a partir dels serveis de  

suport de l’Administració Pública del territori s’han concentrat en els sector de l’economia 

tradicional, no corresponents amb els exposats anteriorment. 

Per aquest motiu, i per tal d’orientar les actuacions de les administracions i les del territori en 

conjunt, sembla oportú abordar la reflexió sobre com aquests sectors poden contribuir al 

creixement del terriori en línia amb els plantejaments que es fan de les institucions europees per 

afavorir estratègies d’especialització intel·ligent i determinar quins són els projectes que cal 

endegar en aquest sentit en els propers anys, i de quina forma s’haurien d’implementar. 
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4.4 Les empreses del Maresme 

4.4.1 Opinió i valoració de les empreses del territori 

En aquest apartat s’exposen els resultats de l’enquesta online duta a terme entre el teixit 

empresarial de la comarca. En total, han participat 310 empreses (de les quals un 93,9%, 291 són 

l’única seu) amb una representació de gairebé la totalitat de la comarca (de 26 municipis 

diferents), amb un predomini de les empreses del sector serveis (192, 61,9%), seguides de les 

industrials (20,3%), la construcció (10,3%) i el primari (7,4%). En particular, dins del sector 

serveis, les empreses més representatives que han respost l’enquesta són dels següents 

subsectors: hostaleria (24,5%), comerç a l’engròs i al detall (15,6%) i les activitats professionals i 

tècniques (12%). Pel que fa al sector industrial destaca l’àmplia participació de les indústries 

manufactureres (el 92,1%), fet que denota el predomini d’aquesta activitat dins el teixit 

industrial.  

 

Característiques de les empreses 

El perfil predominant d’empreses és de micro i petita dimensió, ja que el 69,4% té una facturació 

igual o inferior a dos milions d’euros. Però la comarca del Maresme també presenta mitjanes 

empreses (35, un 11,3%, tenen una facturació d’entre 2 i 10 milions d’euros).  

Aquest perfil empresarial (de micro i petita empresa) es reforça amb les dades de dimensió 

segons el nombre de treballadors: així, el 57,7% de les empreses té fins a 5 treballadors, 

percentatge que s’incrementa fins al 76,7% quan s’agafa les empreses de fins a 10 treballadors. 

De totes maneres, la importància històrica del teixit industrial (sobretot tèxtil) a la comarca fa  

que persisteixin i hi hagi establertes algunes empreses mitjanes (un 7,7% tenen més de 50 

treballadors). 
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Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 
 

De totes maneres, en els darrers cinc anys, i com a conseqüència del context de crisi i la recessió 

econòmica viscuda, el 35,2% de les empreses (109) han reduït el seu personal, fet que ha portat 

cap a processos d’atomització. Però malgrat aquesta situació i tendència, i en un període difícil 

econòmicament, algunes empreses han experimentat un manteniment o creixement, de tal 

manera que el 44,2% han pogut mantenir les plantilles de treballadors i un altre 20,6% (64 

empreses) han, fins i tot, incrementat el seu personal amb nova contractació. Amb tot, el 79,4% 

del teixit empresarial ha reduït o mantingut les seves plantilles. 

Entre 0 i 5 treballadors
57,7%

Entre 5 i 10 treballadors
19,0%

Entre 10 i 25 treballadors
10,0%

Entre 25 i 50 treballadors
5,5%

Entre 50 i 100 treballadors
3,5%

Més de 100 treballadors
4,2%

Nombre de treballadors

Nombre mitjà de 
treballadors: 13'5

Base: 310
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Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 
 

Poques empreses del Maresme operen en mercats exteriors (un 29%, 88 empreses, de les quals 

9 tenen una facturació superior als 10 milions d’euros), i entre aquelles que afirmen no operar-

hi, només un 10,2% (22 empreses) afirma que té intenció d’exportar (i un altre 10,2% no ho sap).  

En general, doncs, el teixit empresarial del Maresme té un àmbit comercial pròxim, ja que el 

20,2% només opera en el mercat local i un altre 18,8% en el mercat comarcal (percentatge que 

s’amplia fins al 69,9% si es limita fins a l’àmbit català). Per tant, l’activitat exportadora i 

internacional de les empreses del Maresme és dèbil, ja que només un 9,2% operen en el mercat 

europeu i un altre 6,6% ho fan a nivell internacional.  

Les perspectives actuals de les empreses enquestades són força positives, atès que el 43,5% 

manifesten tenir perspectives de creixement i un altre 45,2% de mantenir l’activitat (només un 

6,1%, que equival a 19 empreses, manifesta el retrocés de la seva empresa). 

Incrementat
20,6%

Mantingut
44,2%

Reduït
35,2%

Evolució del personal de les empreses en els darrers cinc anys

Base: 310
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Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 
 

Davant aquestes perspectives, el 51,6% de les empreses tenen previst dur a terme alguna 

inversió en els propers dos anys, focalitzant-se aquestes sobretot en equipaments i/o 

instal·lacions (18,9%), desenvolupament de nous productes o línies de negoci (15%), formació 

(14,8%) i maquinària (14,3%). Destaca, també, com gairebé el 10% de les empreses invertiran en 

tecnologia, el 9,3% en accedir a nous mercats, el 8,5% en I+D i el 9,3% en recursos humans.  

En aquest cas, s’observa com les 160 empreses que han manifestat tenir previstes inversions 

tenen una tendència positiva i aposten pel creixement i consolidació de la seva activitat, 

reforçant elements interns com adaptant-se al nou mercat i obrir-se a l’exterior.  

43,5%

45,2%

6,1%
5,2%
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50,0%

Creixement Manteniment Retorcés No sap

Previsió d'evolució de les empreses enquestades

Base: 310
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Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 
 

Quant als perfils professionals que requereixen les empreses aquests són diversos en funció de 

les característiques i tipologia d’activitat que duen a terme. En aquest sentit, entre les respostes 

recollides, destaca com un 15,5% sol·licita personal tècnic en general i específic (com ara tècnics 

en TIC i informàtica, enginyers/es, economistes, advocats/es, assessors/es i consultors/es o 

tècnics en comunicació i publicitat), un altre 7,9% demanda operaris (com electromecànics, 

elèctrics, electrònics, d’automoció o del sector nàutic), un 6% comercials (també per al comerç 

exterior) i especialistes en màrqueting i vendes i un 4,7% personal per a l’hostaleria i sector 

turístic. 

Els principals mitjans que utilitzen les empreses per a la cerca de personal són la xarxa personal 

de contactes (34,5%) i els serveis municipals locals (un 17,4%), seguit dels contactes procedents 

d’altres familiars de la plantilla (11,8%). Tot i que un 11,6% fan servir els mitjans de difusió com 

ara la premsa, també acudeixen a empreses de treball temporal i a empreses de selecció de 

personal (10,9%).  

Equipaments i/o instal·lacions
18,9%

Desenvolupament de nous 
productes o línies de negoci

15,0%

Formació
14,8%Maquinària

14,3%

Tecnologia
9,9%

Internacionalització (accés a nous 
mercats)

9,3%

Recursos humans
9,3%

I+D
8,5%

Elements en els que tenen previst fer inversions les empreses enquestades 
que manifesten que invertiran en els propers dos anys

Base: 160 (empreses que declaren tenir previstes inversions en els propers dos anys)
Nombre total de respostes: 567 (de les empreses que declaren tenir previstes inversions en els propers dos anys)
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Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 

 

Localització i valorció dels espais empresarials 

En general, les empreses del Maresme estan satisfetes de la seva localització (una nota mitjana 

de 7,2) i un 83,5% (259 empreses) afirma que no està considerant canviar d’emplaçament. De les 

26 empreses que atorguen una nota inferior a 5 (ubicades en els municipis de Tordera, Teià, 

Arenys de Mar, Mataró, Palafolls, Alella, Arenys de Munt, Vilassar de Mar, Cabrera de Mar, 

Argentona, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Canet de Mar), 8 es troben ubicades en 

algun polígon. 

Els principals motius de la localització a la comarca (i municipi en concret) són la proximitat al 

domicili (23,5%), la proximitat als clients (14,1%), el bon accés a vies ràpides de comunicació 

(13,6%) i la proximitat a Barcelona (10,3%). S’observa com, tot i ser factors importants, elements 

com l’oferta de serveis, l’estat de l’espai empresarial o el preu de compra/lloguer no són tan 

decisius per a la localització de les empreses.  

Xarxa personal de contactes 
34,5%

Serveis municipals locals
17,4%

Familiars de la plantilla
11,8%

Mitjans de difusió (premsa, etc.)
11,6%

Servei públic d’Ocupació de 
Catalunya

6,9%

Empreses de treball temporal 
(ETT)
6,0%

Empreses de selecció de personal
4,9%

Cap
4,3%

Altres
2,6%

Mitjans que utilitzen les empreses per a la cerca de personal

Base: 310
Nombre de respostes: 534
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Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 
 

Nota mitjana
7,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nota atorgada

N
o

m
b

re
 d

'e
m

p
re

se
s 

q
u

e
 h

an
 v

al
o

ra
t 

la
 s

e
va

 u
b

ic
ac

ió
 a

l 
m

u
n

ic
ip

i

Valoració de la ubicació de les empreses al municipi

Base: 310

Proximitat al domicili
23,5%
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14,1%

Bon accés a vies ràpides de 
comunicació

13,6%

Proximitat a Barcelona
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9,3%
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7,3%
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En particular, els elements als quals les empreses atorguen una major importància per al 

desenvolupament de la seva activitat són: 

> La proximitat a vies ràpides de comunicació (244 empreses45). 

> La situació geogràfica (233 empreses). 

> La qualitat i accés a infraestrucutres de telecomunicacions (215 empreses). 

> La dotació d’infraestructures de serveis (222 empreses). 

> La proximitat a Barcelona (207 empreses). 

> La proximitat i disponibilitat de mà d’obra (210 empreses). 

> La proximitat a la xarxa comercial (200 empreses). 

> I la facilitat de gestions amb l’administració pública (194 empreses). 

 

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 
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45
 És el nombre d’empreses que han atorgat una puntuació igual o superior a 6 en aquest element. 
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De totes les empreses, el 23,5% es localitzen en algun polígon de la comarca (73), tot i que la 

majoria (56,8%) es troben en el nucli urbà. Entre les empreses ubicades en els polígons d’activitat 

econòmica la valoració dels seus espais és aprovada (amb una nota de 5,6), sent els aspectes 

millors i pitjors valorats els següents: 

 Només aproven (és a dir, tenen una valoració amb una nota superior a 5) els elements de 

subministraments, clavegueram, pavimentació i enllumenat (sent la nota màxima un 

6,3). 

 Per contra, la resta de serveis obtenen una puntuació negativa, especialment els 

referents a serveis complementaris i auxiliars. Entre aquests destaca la necessitat de 

millorar la senyalització, l’aparcament, les telecomunicacions, els serveis de neteja i 

recollida de residus, el transport públic i la seguretat.  

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 

 
Necessitats de les empreses 

Les principals barreres o dificultats que identifiquen les empreses i que afecten (o han afectat) al 

funcionament de la seva activitat són la repercussió directa de la crisi econòmica sobre el seu 

sector (37,1%, 225 empreses); la dificultat d’accés a finançament (20,9%, 127 empreses); i la 

complexitat i lentitud dels tràmits administratius i burocràtics (13,3%, 81 empreses). 
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0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Senyalització

Pavimentació

Enllumenat

Subministraments

Telecomunicacions

Clavegueram

Servei de recollida de residus general

Servei de neteja

Seguretat i vigilància

Servei de manteniment de zones verdes

Transport públic

Aparcaments (vehicles i camions)

Zones de serveis i de lloguer d’instal·lacions (sales de reunions, …

Centre de serveis

Serveis empresarials (informació, assessorament, etc.).

Serveis auxiliars (agència de viatges, assegurances, benzinera,...)

Restaurants i hotels

Entitats financeres

Estat actual

Valoració que les empreses localitzades a polígons atorguen al seu 
estat i serveis actuals (nota mitjana)

Base: 73
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També és important destacar, tot i la poca incidència en aquest cas de les valoracions quant al 

mal estat de conservació dels PAE, la demanda de necessitat de millorar els serveis de 

telecomunicacions i la connexió a Internet (el 7,2%). 

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 
 

 

Malgrat que només 14 empreses han identificat la falta de serveis empresarials, s’han recollit 

400 demandes de les empreses (han respost 190) en relació als serveis que necessiten i 

actualment no tenen coberts. En aquest sentit, els serveis més requerits són l’accés a crèdit 

(16,5%) i l’assessorament comercial i de màrqueting (10,4%), seguit d’altres serveis com 

formació especialitzada, serveis i estudis comercials, assessorament en exportació i/o 

internacionalització i assessorament empresarial.  

 

Sector econòmic afectat 
directament per la crisi econòmica 

actual

37,1%

Accés a finançament
20,9%

Complexitat i lentitud dels tràmits 
administratius i burocràtics

13,3%

Connexió a internet
7,2%

Falta de personal qualificat i 
especialitzat

6,9%

Tancament d’altres empreses per 
les qui treballava

6,6%

Altres
3,8%

Falta de serveis empresarials 
(assessorament, informació, etc.)

2,3%

Mal estat de conservació del 
polígon

1,6%

Cap
0,2%

Dificultats que afecten (o han afectat) al funcionament de l'activitat de les 
empreses

Base: 310
Nombre de respostes: 607
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Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 

 

Només el 35,2% de les empreses (109) han utilitzat alguna vegada els serveis empresarials del 

seu Ajuntament (amb una valoració mitjana de satisfacció de 6,9). Aquests però, són sobretot els 

vinculats amb la borsa de treball (38%), els serveis de promoció econòmica (33,3%) i els serveis 

de formació (14,8%). 

Les empreses que no han utilitzat mai aquests serveis (169) és per desconeixement o manca 

d’informació (42%), per no considerar-los necessaris (31,8%) o per la inadequació dels serveis 

existents a les necessitats de les empreses (14,2%). Ara bé, també destaca com un 2,5% de les 

empreses afirma no utilitzar-los per la manca de confiança en l’administració o per la seva 

complexitat (1,3%). 

 

Accés a crèdit
21,5%

Assessorament comercial i de 
màrqueting

13,5%

Formació especialitzada
9,0%

Serveis i estudis comercials
8,5%

Assessorament en 
exportació/internacionalització

8,0%

Assessorament empresarial
7,5%

I+D
6,0%

Assessorament fiscal i financer
5,3%

Expedicions a mercats exteriors
5,0%

Serveis d’estudis i de consultoria
4,3%

Serveis i assessorament 
tecnològics

4,3%

Assessorament jurídic
2,5%

Cap
1,8%

Altres
1,5%

Assessorament laboral
1,3%

Tots
0,3%

Serveis que necessiten les empreses i no tenen coberts actualment

Base: 190 (empreses que indiquen serveis que necessiten)
Nombre de respostes: 400 (de les empreses que indiquen serveis que necessiten)
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Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 
 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 
 

Borsa de treball
38,0%

Promoció econòmica
33,3%

Formació
14,8%

Informació
2,8%

Gestions urbanístiques
1,9%

Publicitat
1,9% Tecnocampus

1,9%

De moment cap
1,9%

Contactes 
empresarials

0,9%

Gestió 
hotelera

0,9%

Marketing
0,9%

Recollida de residus
0,9%

Quins dels serveis dels seu Ajuntament ha utilitzat alguna vegada? 

Base: 105 (empreses que indiquen serveis)
Nombre de respostes: 108 (de les empreses que indiquen serveis)

Per desconeixement o manca 
d'informació al respecte

42,0%

Per no ser necessaris
31,8%

Per inadequació dels serveis 
existents a les necessitats de les 

empreses

15,3%

Per manca de temps o de costum
7,0%

Per la manca de confiança en 
l'Administració

2,5%
Per la complexitat

1,3%

Per què no ha utilitzat mai els serveis dels seu Ajuntament?

Base: 157 (empreses que declaren no haver emprat mai els serveis del seu Ajuntament i indiquen un motiu)
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Finalment, el 61,3% de les empreses (190) afirmen col·laborar o cooperar amb altres empreses 

sobretot per realitzar projectes de major dimensió (37,8%), per engegar nous projectes 

empresarials (27,6%) i per entrar en nous mercats (22,5%).  

 

 
 

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta online 

De Catalunya
22,6%

D’Espanya
16,6%

De la comarca
16,3%

Del meu municipi
16,0%

De la província
16,0%

D’altres països
12,7%

Orígen de les empreses amb les quals cooperen les empreses enquestades

Base: 190 (empreses que declaren cooperar habitualment amb altres empreses)
Nombre de respostes: 332 (de les empreses que declaren cooperar habitualment amb altres empreses)

Per realitzar projectes de major 
dimensió

37,8%

Per engegar nous projectes 
empresarials

27,6%

Per entrar en nous mercats
22,5%

Per complementar i ampliar 
serveis

5,1%

Per explotar sinèrgies i augmentar 
l'activitat

1,8%

Per tractar-se d'empreses similars 
o del mateix sector

1,5%

Per promoció i visibilitat
1,1%

Altres motius
1,1%

Per formar o seleccionar personal
0,7% Per necessitat

0,4%

Per proveïr-se
0,4%

Motius de la cooperació o col·laboració habitual amb altres empreses

Base: 190 (empreses que declaren cooperar habitualment amb altres empreses)
Nombre de respostes: 275 (de les empreses que declaren cooperrar habitualment amb altres empreses)
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4.4.2 Previsió de necessitats de renovació de plantilles en els propers anys 

Prop del 90% de les 310 empreses enquestades declaren una previsió de manteniment o 

increment de les seves plantilles en els propers anys: 140 manifesten que preveuen un 

manteniment (el 45,2%) i 135 que preveuen un creixement (43,5%). 

 
 

Font: elaboració pròpia 

Val a dir que es tracta, en la gran majoria dels casos, de microempreses tot i que el nombre mitjà 

de treballadors és de 13,5 (ja que prop del 60% del total declaren tenir menys de 6 treballadors, 

el 19% declaren una plantilla entre 5 i 10, i el 10% entre 10 i 25). De fet, el 56% de les empreses 

que declaren una previsió de manteniment o creixement són microempreses. Aquest fet implica 

que, amb elevada probabilitat, els creixements de plantilla previstos tindran un impacte limitat 

en el conjunt dels treballadors ocupats, tot i que suposaran una millora en les perspectives de les 

empreses i del conjunt de l’activitat econòmica de la comarca.  
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4.4.3 Font: elaboració pròpiaNecessitats de sòl industrial, infraestructures existents, previsions 

i anàlisi de les dinàmiques col·laboratives existents dins el territori 

Segons l’opinió que s’expressa en l’Anàlisi de les infraestructures de serveis dels polígons 

d’activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona respecte als PAEs, es verifiquen 

diverses circumstàncies: 

> Els polígons es concentren en pocs municipis. 

> Els polígons són petits i la superfície per establiment econòmic també ho és. 

> El grau de concentració i especialització dels municipis en sòls d’activitats econòmiques 

sembla ser inversament proporcional al volum de població dels municipis. És a dir, com 

més gran és el nombre d’habitants menys especialitzats i concentrats estan els PAEs. 

En el document esmentat, es determinen una sèrie de claus per a l’adaptació dels polígons 

d’activitat econòmica a les necessitats de l’activitat econòmica actual: 

1. Fins fa relativament poc temps el sòl industrial no despertava cap tipus d’interès entre 

els urbanistes ni tampoc entre els geògrafs. 

2. Introduir canvis en els processos i instruments de treball que marquin les polítiques 

urbanes de les ciutats. La promoció econòmica activa i el planejament territorial i 

urbanístic es veuen abocats a entendre i treballar conjuntament per crear les condicions 

idònies que facilitin la generació d’activitat econòmica. 

3. Finançament o viabilitat econòmica de la renovació de sòls industrials consolidats i 

actius. Cercar noves fórmules de col·laboració publico privada. 

Entre 0 i 5 treballadors
57,7%
(179)

Entre 5 i 10 treballadors
19,0%

(59)

Entre 10 i 25 treballadors
10,0%

(31)

Entre 25 i 50 treballadors
5,5%
(17)

Entre 50 i 100 treballadors
3,5%
(11)

Més de 100 treballadors
4,2%
(13)

Nombre de treballadors

Nombre mitjà de 
treballadors: 13'5

Base: 310
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4. Definir un nou marc de competències i responsabilitat per a la gestió dels PAE, partint 

del reconeixement d’aquests territoris com un patrimoni econòmic, en definitiva, una 

infraestructura de promoció econòmica, un dels elements articuladors del territori i un 

aparador de primer ordre del progrés territorial de la nostra regió. 

Així mateix es defineixen determinats condicionants que, des del punt de vista del traçat i 

desenvolupament de les xarxes d’infraestructures, incideixen en la creació i funcionament 

d’aquest tipus d’assentament d’activitats econòmiques: 

Territorials  Orografia del terreny 

 Presència de zones urbanes i rurals 

 Distribució de la propietat del sòl 

 Existència d’espais naturals protegits o zones d’especial interès 
Tècnics  Suport físic que utilitzen les xarxes de servei, per exemple el cablejat 

(condiciona la flexibilitat espaial i temporal del seu desplegament) 

Jurídics  En el cas de Catalunya, l’article 29 de la Llei 1/2005 d’urbanisme diferència 
entre serveis bàsics obligatoris i servei no bàsics com les telecomunicacions 
i el gas 

4.5 Promoció econòmica al territori 

4.5.1 Què es fa a nivell territorial en matèria de promoció econòmica? 

En aquest apartat es duu a terme una anàlisi dels centres de serveis de promoció econòmica de 

la comarca del Maresme a partir de la informació recollida entre els diferents ajuntaments per 

tal de conèixer tant els serveis que es presten, com les estructures de suport. 

 
Els centres de serveis de promoció econòmica a la comarca del Maresme 

Tots els municipis del Maresme46 compten amb centres de promoció econòmica. Aquests centres 

poden oferir diferents serveis i, alguns d’ells, incloure algun centre o viver d’empreses 

(allotjament empresarial). En concret, dels 27 ens locals47 analitzats (incloent entre ells el Consell 

Comarcal), tots ells ofereixen serveis d’ocupació, seguidament dels serveis d’emprenedoria 

(63%) i dels serveis d’empresa (un 48,1%, sent els serveis amb una menor cobertura). 

_______________ 

46
 No es disposa de la informació dels municipis de Teià, Caldes d’Estrac i Sant Iscle de Vallalta. 

47
 En el cas de Mataró es disposa de les dades del Servei d’Ocupació Municipal i del Tecnocampus. 
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A més, a nivell públic, la comarca compta amb quatre centres o vivers d’empresa (un d’ells 

inaugurat a finals del mes de maig, ubicat al Masnou i amb servei a Alella i Teià, entre d’altres 

municipis, a través d’un conveni de col·laboració), donant cobertura tant al nord, com al sud i al 

centre de la comarca.  

 

TCM

CCM

AJ

Serveis d'emprenedoria

Serveis d'empresa

Serveis d'ocupació
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Però a part dels serveis que ofereixen (que s’analitzaran en major profunditat en els següents 

apartats de forma individual) també és interessant conèixer les estructures tècniques amb les 

que es doten aquests serveis.  

En general, de mitjana, els equips tècnics dels serveis de promoció econòmica i ocupació de la 

comarca estan formats per 3,08 persones. Ara bé, si s’exceptua de l’anàlisi Mataró (perquè és el 

municipi que compta amb una major estructura tècnica), aquesta mitjana es redueix fins a les 

2,13 persones.  

 

 

Com s’observa, sense el cas de Mataró, de la resta dels 26 ens locals analitzats, 11 municipis 

(42,3%) tenen una estructura tècnica menor de 2 persones. Aquests municipis són els que tenen 

una població inferior a 10.000 habitants (exceptuant els casos d’Arenys de Mar que té una 

població de més de 15.000 i només disposa d’un tècnic/a; Arenys de Munt que amb una població 

de 8.588 persones només té una persona a temps parcial; Sant Andreu de Llavaneres que amb 

més de 10.500 habitants només té un tècnic/a; Vilassar de Mar que superant una població de 

20.000 persones només té un equip d’1,5 persones; i Vilassar de Dalt que amb gairebé 9.000 

habitants només té un tècnic/a). A la inversa, també s’identifiquen municipis que amb una 

població menor compten amb una major dotació tècnica per als seus serveis de promoció 

econòmica i ocupació (com són Santa Susanna i Sant Vicenç de Montalt).  
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Però a part de la dimensió dels equips tècnics, en general, el suport administratiu que tenen els 

equips de promoció econòmica és reduït, ja que no arriba, de mitjana, a 1 persona (0,94). 
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S’observa, igualment, com la distribució dels equips tècnics per serveis és diferent, tenint una 

major importància la dotació tècnica entre els serveis d’ocupació (de mitjana, amb uns equips 

de dues persones, quan en la resta de serveis els equips són parcials, comptant, 

aproximadament, amb la disponibilitat d’1/3 del temps d’una persona).  

 

 

En aquests moments, les estructures tècniques dels ens locals, excloent Mataró per la seva 

particularitat, acumulen una estructura tècnica de 55,25 persones (amb Mataró, el nombre 

ascendeix fins a les 89,25 persones), ocupant, de mitjana, 1,09 persones els serveis d’ocupació, 

0,38 persones els serveis d’emprenedoria, 0,31 persones els serveis d’empresa i 0,36 persones 

els serveis de comerç. En concret, de forma global, la distribució dels equips tècnics entre els 

serveis és la següent: 

 

Promig Mín Màx Promig Mín Màx Promig Mín Màx Promig Mín Màx Promig Mín Màx

TOTAL comarca 3,08 0,5 28 0,44 0 3 0,38 0 3 0,32 0 1 1,94 0 28

Sense Mataró 2,13 0,5 8 0,38 0 2 0,31 0 2 0,36 0 1 1,09 0,25 4

Sense Mataró ni CCM 1,89 0,5 3 0,31 0 1 0,24 0 1 0,37 0 1 0,97 0,25 2

ESTRUCTURES TÈCNIQUES

OCUPACIÓCOMERÇEMPRESAEMPRENEDORIATOTAL

Promig Mín Màx

TOTAL comarca 0,94 0 4

Sense Mataró 0,78 0 3

Sense Mataró ni CCM 0,73 0 3

ESTRUCTURES ADMINISTRATIVES

Emprenedoria
18%

Comerç
17%

Empresa
14%

Ocupació
51%

Distribució dels equips tècnics del Maresme 
segons serveis (sense Mataró)

(28,25)

(8)

(9,25)

(9,75)
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Els serveis d’empenedoria 

Els serveis d’emprenedoria analitzats inclouen els següents: 

 

Serveis 
emprenedoria 
 

 

> Informació a emprenedors 
> Sensibilització a l’emprenedoria 
> Formació a emprenedors 
> Assessorament pla d’empresa 
> Club de l’emprenedor 
> Centres de serveis/Vivers d’empresa 

 

 

Com s’observa, el servei més ofertat pels ens locals a la comarca és el servei d’informació a 

persones emprenedores (amb un 78%, 21 dels 27 ens locals), seguit del servei de formació (amb 

un 66,7%). Tot i que a la comarca també es duen a terme accions de sensibilització envers 

l’emprenedoria (en un 55,6% dels ens) aquesta té una menor incidència. Destaca la dada 

d’assessorament a l’elaboració del pla d’empresa, doncs aquest servei és prestat per 12 entitats 

locals, fet que demostra com és un servei amb el qual hi ha una major col·laboració entre ens 

amb la derivació de persones usuàries. Un dels punts principals de derivació i atenció de les 

persones emprenedores dels municipis de la comarca, sobretot els de menor dimensió, és el 

Consell Comarcal (juntament al Tecnocampus). Finalment, destaca com cap municipi disposa 

d’un club emprenedor i sí la presència de cinc vivers d’empresa en tot el territori.  

Emprenedoria
14%

Comerç
11%

Empresa
12%

Ocupació
63%

Distribució dels equips tècnics del Maresme 
segons serveis

(12,75)

(9,25)

(56,25)
(11)
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Però analitzant la concentració o intensitat de serveis dels ens locals de la comarca, destaca com 

5 municipis (18,5%) no ofereixen serveis a l’emprenedoria, mentre que un altre 29,6% 

ofereixen com a molt dos serveis (sent el principal el servei d’informació, encara que en el 2012 

aquests ens van informar un màxim d’11 persones cadascun d’ells). Tot i que no s’identifica cap 

ens locals que ofereixi el conjunt de serveis, sí que hi ha 11 municipis que ofereixen entre quatre 

i cinc serveis diferenciats (un 40,7%). 
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Per altra banda, 21 dels 27 municipis (un 78%) analitzats afirmen col·laborar amb alguna entitat 

ja sigui per al servei d’emprenedoria (en aquest cas, 21 municipis afirmen formar part de la Xarxa 

d’Emprenedoria del Maresme (XEM)) com per als serveis d’empresa. En aquest sentit, el 

principal agent amb qui es col·labora és el Consell Comarcal, però també s’identifica una 

important xarxa de col·laboració entre els municipis, especialment entre els municipis de 

l’entorn (sobretot entre aquells de menor dimensió). Però també es busca la col·laboració amb 

altres entitats locals (com associacions) o supralocals (destacant en aquest cas la Diputació de 

Barcelona) i també amb entitats especialitzades (com poden ser la SECOT, la UPIC, CETEMMSA o 

INICIA). 

 

 

 

Informació Sensibilització Formació
Assessorament 

Pla Empresa

Club 

Emprenedor

Centre/

Viver

Intensitat 

(1-6)
Usuaris

Alella 4 14

Arenys de Mar 2 11

Arenys de Munt 1 0

Argentona 4 114

Cabrera de Mar 2 6

Cabrils 0 ---

Calella 4 97

Canet de Mar 4 80

Consell Comarcal Maresme 5 369

Dosrius 0 ---

El Masnou 5 155

Malgrat de Mar 2 7

Mataró (*) 5 545

Montgat 4 78

Palafolls 4 80

Pineda de Mar 5 142

Premià de Dalt 3 28

Premià de Mar 3 ---

Sant Andreu de Llavaneres 2 0

Sant Cebrià de Vallalta 3 2

Sant Pol de Mar 1 6

Sant Vicenç de Montalt 0 0

Santa Susanna 2 0

Teià 0 0

Tordera 4 50

Vilassar de Dalt 0 ---

Vilassar de Mar 2 0

(*) Inclou el  Tecnocampus

SERVEIS D'EMPRENEDORIA
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Els principals serveis pels quals es col·labora amb altres entitats són, fonamentalment, per 

qüestions d’informació (un 63%), d’assessorament a persones emprenedores (48%), 

assessorament empresarial (44%), elaboració del pla d’empresa (41%) i formació (37%). Per 

tant, són col·laboracions orientades a reforçar els serveis dels centres locals que es presten 

actualment per garantir-los i aprofundir-los.  

 

En quant a les persones emprenedores usuàries i ateses en els diferents serveis de promoció 

econòmica locals, per a l’any 2012 es comptabilitza un total de 1.664 emprenedors informats i 

1.630 emprenedors atesos, amb una variació, entre els anys 2008 i 2012, del 116,4% i 155,9% 

respectivament48 (si s’agafa, però, el període des del 2010, aquesta variació és negativa, ja que 

s’han informat i atès, en el seu conjunt, aproximadament un 18% menys de persones 

_______________ 

48
 Les dades del Tecnocampus són a partir del 2010 que és quan es posa en funcionament l’equipament. 

Tipologia Nº %

Consell Comarcal Maresme 10 24,4%

Ajuntaments entorn 8 19,5%

Ens supralocals 8 19,5%

Entitats locals 9 22,0%

Entitats especialitzades 6 14,6%

Entitats amb qui es col·labora (serveis emprenedoria i empresa)
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emprenedores). Per tant, en línies generals, en els darrers anys els serveis de promoció 

econòmica han atès a més persones emprenedores49.  

 

 

Dels municipis que presten serveis d’emprenedoria (18), 9 (la meitat) han experimentat un 

increment d’usuaris, mentre que la resta han vist reduir les persones emprenedores que 

atenien. Alguns d’aquests increments, però, s’han degut a l’aparició del servei en aquest 

període (com el cas d’Alella o Malgrat de Mar), comportant, en valors absoluts, un petit 

increment de persones ateses. El creixement més significatiu l’ha experimentat el Consell 

Comarcal, que, juntament al Tecnocampus, són els ens que atenen a més emprenedors (369 i 

545 en el 2012, respectivament).  

 

_______________ 

49
 S’ha de tenir present, però, que no es disposa de la sèrie històrica de les dades per al conjunt de municipis, ja que, 

per exemple, alguns municipis han deixat de prestar aquest servei directament perquè es col·labora i es deriven els 
usuaris a altres ens o bé perquè altres municipis en els últims anys han incorporat, a nivell municipal, el servei 
d’emprenedoria (quan abans no es prestava). 
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Les principals consultes ateses en l’àmbit de l’emprenedoria s’han centrat, sobretot, en temes 

de finançament, ajuts i subvencions (38,8%), així com suport per a la capitalització de l’atur. 

Posteriorment, s’ha sol·licitat informació vinculada als tràmits (18,4%) i en les formes jurídiques 

(14,3%), sent el suport en l’elaboració del pla d’empresa la quarta tipologia de consulta atesa 

(12,2%).  

2008 2012 Var. 08-12 2008 2012 Var. 08-12

Alella 0 14 1400,0% 19 0 -100,0%

Arenys de Mar 41 11 -73,2% 41 11 -73,2%

Arenys de Munt 60 0 -100,0% 60 0 -100,0%

Argentona 80 114 42,5% 20 66 230,0%

Cabrera de Mar 0 0 0,0% 0 6 600,0%

Cabrils --- --- --- --- --- ---

Calella 90 15 -83,3% 60 97 61,7%

Canet de Mar 0 80 8000,0% 0 47 4700,0%

Consell Comarcal Maresme 6 369 6050,0% 6 335 5483,3%

Dosrius --- --- --- --- --- ---

El Masnou 158 155 -1,9% 158 155 -1,9%

Malgrat de Mar 0 7 700,0% 0 0 0,0%

Mataró (TCM) (*) 543 545 0,4% 764 565 -26,0%

Montgat 52 78 50,0% 52 78 50,0%

Palafolls 29 48 65,5% 29 80 175,9%

Pineda de Mar 99 142 43,4% 99 142 43,4%

Premià de Dalt 34 28 -17,6% 34 28 -17,6%

Premià de Mar --- --- --- --- --- ---

Sant Andreu de Llavaneres 29 0 -100,0% 29 0 -100,0%

Sant Cebrià de Vallalta 6 2 -66,7% 6 2 -66,7%

Sant Pol de Mar 12 6 -50,0% 12 6 -50,0%

Sant Vicenç de Montalt 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Santa Susanna 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Teià --- 0 0,0% --- 0 0,0%

Tordera 73 50 -31,5% 12 12 0,0%

Vilassar de Dalt --- --- --- --- --- ---

Vilassar de Mar 0 0 0,0% 0 0 0,0%

TOTAL COMARCA 1.312 1.664 26,8% 1.401 1.630 16,3%

TOTAL COMARCA (sense Mataró) 769 1.119 45,5% 637 1.065 67,2%

(*) Les  dades  de Mataró són del  2010, que és  quan entra  en funcionament el  Tecnocampus

Emprenedors informats Emprenedors atesos

Evolució de les persones emprenedores al Maresme
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En aquest sentit, tenint en compte que el suport per al pla d’empresa és la quarta consulta més 

freqüent atesa des dels serveis locals de promoció econòmica, el nombre de plans d’empresa 

iniciats en el període 2008-2012 ha crescut més del doble, arribant als 788 en el 2012 (dels 

quals, el 32% han estat assessorats des del Consell Comarcal i un altre 21% des del 

Tecnocampus) quan en el 2008 eren 304. D’aquests, en el 2012 es van finalitzar 387 (representa 

un 49%) que, tot i experimentar un creixement important des del 2008, es detecta un cert 

decreixement des del 201050 (un 23,8% pel que fa als plans d’empresa iniciats i un 37,3% quant 

als finalitzats). De totes maneres, en el 2012 es va registrar la creació de 379 empreses noves.  

_______________ 

50
 Les dades del Tecnocampus són a partir del 2010, que és quan entra en funcionament l’equipament i quan es 

comença a prestar el servei.  
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Analitzant les dades específiques per al 2012, s’observa com 13 ens locals van assessorar plans 

d’empresa, representant el 48,1% d’aquests. En total, es van assessorar 788 plans d’empresa 

(iniciats), sent el Consell Comarcal i el Tecnocampus els ens amb un major nivell d’assessorament 

(amb 252 i 166 respectivament, englobant el 53% del total).  

 

De totes maneres, si s’exclou de l’anàlisi el Consell Comarcal i el Tecnocampus (com els dos 

principals pols i principals punts d’assessorament als plans d’empresa a la comarca), el volum 

total de plans d’empresa iniciats assessorats va ser de 370, amb un promig de 19,5 plans iniciats 

per a cadascun dels 11 ens que ofereixen el servei (o dels quals es disposa de dades). Els 

municipis que presenten un major assessorament en plans d’empresa, és a dir, aquells que han 
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donat suport  per iniciar el pla d’empresa, són Calella (76), Montgat (61), Pineda de Mar (56), 

Canet de Mar (47) i El Masnou (42), agrupant el 76,2% dels plans d’empresa iniciats.  

 

El principal motiu d’abandonament dels plans d’empresa (que en el 2012 van ser 404) és el 

finançament, tot i que la manca de viabilitat del projecte també atura la posada en marxa de 

noves empreses.  

Com a resultat, el nombre total d’empreses creades se situava, en el 2012, en 379, havent 

experimentat un creixement des del 2008 (un 170,7%) però un retrocés en relació als anys 2010 i 

2011 (en aquests dos anys es van crear, respectivament, a la comarca 512 i 453 empreses). En 

aquest sentit, la ràtio entre el nombre de plans d’empresa iniciats i nombre d’empreses 

creades se situa a l’entorn del 48-50%.  
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En particular, les dades a nivell municipal (d’aquells 13 ens locals que han assessorat plans 

d’empresa i dels quals es disposa de dades) mostren com aquells municipis on s’han creat més 

empreses (en proporció als plans d’empresa iniciats, amb ràtios superiors als 60%) han estat 

Argentona, El Masnou, Pineda de Mar i Arenys de Mar (en aquest cas, però, en termes absoluts 

es tracta només d’una empresa creada).  

 

 

Ara bé, en quant a la tipologia d’empreses que es creen, aquestes segueixen sent empreses 

vinculades, sobretot, al sector terciari i als sectors de l’economia tradicional de la comarca. Així, 

el 33% de les noves empreses són del sector serveis (tot i que es creen algunes empreses 

orientades a serveis tecnològics i a serveis a les empreses), el 31% al sector comercial i un altre 

14% al sector de l’hostaleria i restauració.  
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Els serveis d’empresa 

Els serveis d’empresa analitzats inclouen els següents: 

 

Serveis 
empresa 
 

 

> Informació a empreses 
> Sensibilització empresarial 
> Formació empresarial 
> Assessorament empresarial 
> Observatori 
> Fires/Mercats 
> Directori empresarial 

 

 

Com s’observa, el servei més ofertat pels ens locals a la comarca és el servei d’informació 

empresarial (amb un 74%), seguit dels serveis de fires/mercat (amb un 66,7%), directori 

empresarial (63%) i formació empresarial (63%). Els serveis de més valor afegit són menys 

prestats en el territori. Així, per exemple, l’assessorament empresarial només el presten 12 

municipis (un 44%) i les accions de sensibilització només 10 (un 37%). 

Nº %

13 31,0%

14 33,3%

Serveis 6

Serveis a les persones 3

Serveis a les empreses 2

Serveis tecnològics 3

Hostaleria/Restauració 6 14,3%

Professionals 3 7,1%

Altres 6 14,3%

Turisme 2

Petita indústria 2

Construcció 2

TOTAL 42

Serveis

Comerç

Activitat/Sector

Principals sectors econòmics de les noves empreses
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Però analitzant la concentració o intensitat de serveis ofertats dels ens locals de la comarca en 

relació a l’empresa, destaca com 4 municipis (dels 23 que presten algun servei) ofereixen com a 

molt dos serveis (un 17,3%). Per tant, la major part dels ens locals (un 52,1%, agrupant a 12 

municipis), ofereixen entre cinc i sis serveis (sobre un total de set). A més, com s’ha vist 

anteriorment, 4 i 12 ens locals, respectivament, busquen la col·laboració d’altres entitats per 

prestar serveis especialitzats i vinculats amb l’assessorament empresarial.  
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En relació a l’evolució de les empreses usuàries i ateses dels serveis locals, a l’any 2012 hi van 

haver 1.358 empreses que es van informar en els diferents serveis de promoció econòmica 

locals i 1.172 empreses ateses51. En concret, com s’observa en la gràfica, l’evolució del nombre 

d’empreses usuàries dels serveis locals ha estat creixent i positiva (tot i que entre els anys 2011 i 

2012 s’ha suavitzat), doncs les empreses usuàries s’han més que doblat (la variació entre els anys 

2008 i 2012 ha estat del 154,3%), sent el col·lectiu que major increment ha registrat (amb una 

major intensitat que entre les persones emprenedores, que el creixement havia estat del 45,5%). 

De fet, segons dades del 2012, els centres locals de serveis de promoció econòmica han tingut, 

entre els seus usuaris, més empreses que no pas persones emprenedores (1.358 enfront a 

1.119).  

_______________ 

51
 S’ha de tenir present, però, que no es disposa de dades de tots els municipis. 

Informació Sensibilització Formació Assessorament Observatori
Fires/

Mercat

Directori 

empresarial

Intensitat 

(1-7)
Usuaris

Alella 3 4

Arenys de Mar --- --- --- --- --- --- --- --- 0

Arenys de Munt 3 11

Argentona 6 59

Cabrera de Mar 3 56

Cabrils --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Calella 5 57

Canet de Mar 5 48

Consell Comarcal Maresme 6 179

Dosrius --- --- --- --- --- --- --- --- ---

El Masnou 6 79

Malgrat de Mar 2 260

Mataró (TCM) 2 258

Montgat 6 78

Palafolls 6 90

Pineda de Mar 6 ---

Premià de Dalt 5 62

Premià de Mar 4 ---

Sant Andreu de Llavaneres 4 0

Sant Cebrià de Vallalta 5 6

Sant Pol de Mar 2 0

Sant Vicenç de Montalt 5 150

Santa Susanna 4 15

Teià --- --- --- --- --- --- --- --- 0

Tordera 6 1

Vilassar de Dalt 1 ---

Vilassar de Mar 3 0

SERVEIS D'EMPRESA
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Dels municipis que presten (o que es disposa de les dades d’usuaris) serveis a les empreses (17), 

gairebé la totalitat (14) han experimentat un increment del nombre d’empreses ateses en els 

serveis locals de promoció econòmica. Aquests increments s’han donat, ja sigui per una major 

atenció a les empreses o bé per l’aparició del servei en aquest temps (com és el cas d’Alella, 

Cabrera de Mar, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Sant Cebrià de Vallalta o Santa Susanna).  

Agafant la dada d’empreses ateses, els principals punts d’atenció són (aquells que registren més 

de 100 empreses ateses): Mataró (a través del Tecnocampus, amb 258 empreses), Sant Vicenç de 

Montalt (150 empreses), Consell Comarcal del Maresme (amb 112 empreses) i Pineda de Mar 

(104 empreses). Entre aquests cinc centres aglutinen el 53,6% del total d’empreses ateses.  
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Finalment, pel que fa a la tipologia de consultes que s’han atès del teixit empresarial, aquestes 

s’han dirigit sobretot a la demanda de serveis especialitzats (29%) -com ara relacionats amb 

temes de fiscalitat, gestió econòmic-financera, internacionalització, màrqueting, comercial i 

estratègia empresarial-, a les necessitats de recursos humans, personal i formació (27%) i a la 

sol·licitud d’informació sobre finançament, ajuts i subvencions (27%).  

2008 2012 Var. 08-12 2008 2012 Var. 08-12

Alella 0 0 0,0% 0 4 400,0%

Arenys de Mar 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Arenys de Munt 19 11 -42,1% 41 5 -87,8%

Argentona 19 59 210,5% 4 22 450,0%

Cabrera de Mar 0 56 5600,0% 0 56 5600,0%

Cabrils --- --- --- --- --- ---

Calella 15 57 280,0% 44 53 20,5%

Canet de Mar 0 40 4000,0% 0 48 4800,0%

Consell Comarcal Maresme 8 179 2137,5% 3 112 3633,3%

Dosrius --- --- --- --- --- ---

El Masnou 80 79 -1,3% 80 79 -1,3%

Malgrat de Mar 0 260 26000,0% 0 21 2100,0%

Mataró (TCM) 171 173 1,2% 275 258 -6,2%

Montgat 52 78 50,0% 52 78 50,0%

Palafolls 26 35 34,6% 26 90 246,2%

Pineda de Mar 80 112 40,0% 80 112 40,0%

Premià de Dalt 58 62 6,9% 58 62 6,9%

Premià de Mar --- --- --- --- --- ---

Sant Andreu de Llavaneres 4 0 -100,0% 9 0 -100,0%

Sant Cebrià de Vallalta 0 6 600,0% 0 6 600,0%

Sant Pol de Mar 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Sant Vicenç de Montalt 0 150 15000,0% 0 150 15000,0%

Santa Susanna 0 0 0,0% 0 15 1500,0%

Teià --- 0 0,0% --- 0 0,0%

Tordera 2 1 -50,0% 2 1 -50,0%

Vilassar de Dalt --- --- --- --- --- ---

Vilassar de Mar 0 0 0,0% 0 0 0,0%

TOTAL COMARCA 534 1.358 154,3% 674 1.172 73,9%

Evolució de les empreses usuàries al Maresme

Empreses informades Empreses ateses
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Els serveis d’ocupació 

Els serveis d’ocupació analitzats inclouen els següents: 

 

Serveis 
ocupació 
 

 

> Informació 
> Orientació 
> Acompanyament 
> Formació ocupacional 
> Programes ocupacionals 
> Intermediació 
> Borsa de treball 
> Club de la feina 
> Prospecció 

 

 

Els serveis d’ocupació més presents entre els serveis locals són els d’informació, orientació i 

borsa de treball. En menor mesura, s’ofereixen serveis d’intermediació, club de la feina, 

programes ocupacionals, formació ocupacional o acompanyament. Precisament, aquests serveis 

que tenen una menor cobertura en el territori són els més orientats a millorar l’ocupabilitat de 

les persones i donar-los un major suport i acompanyament en el seu procés d’inserció laboral. La 

retallada dels ajuts públics per a polítiques actives d’ocupació ha afectat, directament, als 

programes i actuacions municipals orientades a l’ocupació.  
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Els serveis d’ocupació són els serveis més presents, i majoritaris com ja s’ha vist, en els centres 

locals de promoció econòmica i ocupació. Per tant, en general, els ens locals ofereixen un bon 

catàleg de serveis en aquest àmbit. Així, dels 11 serveis identificats en les fitxes, el 81,5% dels 

municipis presten 6 o més serveis (en concret, un 33,3% ofereix 9 o més serveis). Per tant, entre 

aquells municipis que tenen una menor oferta es troben Teià (només amb 1 servei, la borsa de 

treball); el Consell Comarcal del Maresme (amb 3 serveis, sent aquests d’informació, programes 

ocupacionals i altres); i Alella, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Pol de Mar (amb 5 serveis). 
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A més a més, 19 dels 27 municipis analitzats (un 70,4%) afirmen col·laborar amb altres entitats 

per a la prestació de serveis d’ocupació. En concret, les principals entitats amb les qui es 

col·labora són el Consell Comarcal i els ajuntaments de l’entorn (tot i que també es destaquen les 

administracions com la Diputació de Barcelona i el SOC com a entitats finançadores de les 

actuacions).  

 

Per tant, la col·laboració que es busca amb aquests altres agents i entitats és per emprendre i 

realitzar programes ocupacionals (21,2%), col·laborar en la gestió de les borses de treball 

(18,2%), organitzar cursos de formació ocupacional (15,2%) o oferir serveis d’orientació, 

acompanyament, intermediació i informació.  

Per altra banda, 15 ens locals afirmen tenir convenis de col·laboració amb empreses (un 55,5%). 

Aquests convenis són, sobretot, per dur a terme pràctiques (en un 40,7% dels casos), però també 

per a la borsa de treball (un 25,9%), formació (un altre 25,9%)i selecció de personal (un 11,1%). 

Informació Orientació
Acompanya-

ment

Formació 

ocupacional

Programes 

ocupacionals
Intermediació

Borsa treball 

pròpia

Borsa treball 

Xaloc
Club Feina Prospecció Altres

Intensitat 

(1-11)
Usuaris

Alella 5 181

Arenys de Mar 6 314

Arenys de Munt 10 390

Argentona 10 404

Cabrera de Mar 8 362

Cabrils 6 321

Calella 6 188

Canet de Mar 7 264

Consell Comarcal Maresme 3 ---

Dosrius 7 106

El Masnou 11 304

Malgrat de Mar 8 1.017

Mataró 10 32.942

Montgat 9 480

Palafolls 9 325

Pineda de Mar 9 289

Premià de Dalt 10 659

Premià de Mar 7 332

Sant Andreu de Llavaneres 5 105

Sant Cebrià de Vallalta 7 150

Sant Pol de Mar 5 48

Sant Vicenç de Montalt 6 150

Santa Susanna 6 268

Teià 1 151

Tordera 7 673

Vilassar de Dalt 9 609

Vilassar de Mar 6 645

SERVEIS D'OCUPACIÓ

Tipologia Nº %

Consell Comarcal 9 30,0%

Ajuntaments entorn 8 26,7%

Administracions supralocals 7 23,3%

Altres entitats locals 4 13,3%

Altres 2 6,7%

Entitats amb qui es col·labora (serveis ocupació)
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En concret, a l’any 2012 es van atendre a 39.647 persones (incloent les dades de Mataró, que 

aglutina el 83% de les persones usuàries pel conjunt de serveis d’ocupació locals), amb un 

increment global del 21,2% en el període 2008-2012 (sense Mataró, l’increment general va ser 

del 0,84%, ja que el major creixement d’usuaris es va experimentar entre els anys 2008 i 2009, 

amb un creixement de les atencions en un 26,3%). Precisament, els efectes de la crisi econòmica 

sobre les persones s’ha notat també en un creixement de la demanda de serveis, en especial 

serveis d’ocupació (i socials).  

Però mentre les dades d’usuaris han estat creixents, els resultats (és a dir, el nombre de 

persones inserides en el mercat de treball) ha estat decreixent. Així, sense incloure les dades de 

Mataró, en el període 2008-2012 el nombre d’insercions en el conjunt dels municipis del 

Maresme s’ha reduït en un 31,8%, passant de les 1.426 de l’any 2008 a les 973 del 2012 (el 

context econòmic no ha afavorit la generació d’ocupació, sinó tot el contrari).  

Analitzant el període 2010-201252, i pel conjunt del territori, les insercions s’han reduït en un 

56,8%, cobrint, a l’any 2012, el 31,5% de les persones usuàries (quan en el 2010 s’arribava fins al 

59,6%). 

_______________ 

52
 Les dades d’inserció de Mataró es disposen a partir de l’any 2010. 
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En concret, si s’analitza la ràtio entre les persones ateses i les persones inserides (sense les 

dades de Mataró) s’observa com, en general, aquesta ha estat sempre a l’entorn del 20% (tot i 

que en el darrer any descendeix fins al 15%). Els nivells d’inserció incrementen considerablement 

al incorporar les dades de Mataró, amb uns percentatges que superen el 30% (quan en el 2010 

se sitaven al 59,6%).  

Les principals consultes ateses en els serveis d’ocupació han estat per inscriure’s a la borsa de 

treball local (un 29,6%), per demanar informació sobre la formació o realitzar cursos (un 21%) i 

per obtenir orientació (un 19,7%). També és important destacar altres serveis que s’han 

sol·licitat, com ara assessorament i orientació per a l’elaboració del currículum o bé per millorar 

les competències professionals i habilitats personals (en un 8,5% i 5,6% respectivament).  

 

La variació en quant a les persones ateses en els serveis d’ocupació ha estat dispersa i desigual 

entre els diferents municipis. Així, tot i que en general s’han incrementat les persones 

informades (en un 2,4%), l’increment ha estat major entre les persones ateses (un 21,2%). Però 

aquest augment no s’ha registrat en tots els municipis. Especialment ha estat a Cabrils, Arenys de 

Munt i Montgat on el creixement ha estat més importants. Però en contraposició, altres 

municipis han reduït el nombre de persones ateses, com ara Canet de Mar, Sant Cebrià de 

Vallalta, Sant Andreu de Llavaneres, Premià de Dalt, Premià de Mar o Vilassar de Mar.  
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Els serveis a la comarca 

En el conjunt del Maresme, s’han atès53 a 1.784 persones emprenedores, 1.525 empreses i 

41.677 persones. 

 

En general, i atenent a la mitjana, els serveis que presenten una menor permeabilitat en el 

territori (és a dir, segons la relació usuaris-tècnics) són els vinculats amb els serveis d’empresa i 

_______________ 

53
 Fan referència a les persones informades pel servei, tot i que en alguns casos s’han pres de referència les dades de 

les persones usuàries ateses per ser aquesta xifra superior. 

2008 2012 Var. 08-12 2008 2012 Var. 08-12

Alella 128 65 -49,2% 0 181 18100,0%

Arenys de Mar 141 120 -14,9% 296 314 6,1%

Arenys de Munt 226 146 -35,4% 273 390 42,9%

Argentona 90 404 348,9% 287 263 -8,4%

Cabrera de Mar 0 362 36200,0% 0 326 32600,0%

Cabrils 92 321 248,9% 92 321 248,9%

Calella 8 188 2250,0% 234 155 -33,8%

Canet de Mar 237 264 11,4% 340 172 -49,4%

Consell Comarcal Maresme (*) --- --- --- --- --- ---

Dosrius 156 106 -32,1% 137 77 -43,8%

El Masnou 283 304 7,4% 283 304 7,4%

Malgrat de Mar 470 310 -34,0% 955 1.017 6,5%

Mataró 2.299 2.902 26,2% 26.063 32.942 26,4%

Montgat 262 174 -33,6% 331 480 45,0%

Palafolls 56 325 480,4% 364 142 -61,0%

Pineda de Mar 79 289 265,8% 633 226 -64,3%

Premià de Dalt 400 609 52,3% 185 105 -43,2%

Premià de Mar 742 332 -55,3% 488 289 -40,8%

Sant Andreu de Llavaneres 97 22 -77,3% 204 105 -48,5%

Sant Cebrià de Vallalta 289 150 -48,1% 289 150 -48,1%

Sant Pol de Mar 57 48 -15,8% 0 12 1200,0%

Sant Vicenç de Montalt 0 95 9500,0% 0 150 15000,0%

Santa Susanna 0 124 12400,0% 0 268 26800,0%

Teià --- 31 3100,0% --- 151 15100,0%

Tordera 38 76 100,0% 701 673 -4,0%

Vilassar de Dalt 400 609 52,3% 185 105 -43,2%

Vilassar de Mar 2.413 645 -73,3% 361 244 -32,4%

TOTAL COMARCA 8.862 9.071 2,4% 32.712 39.647 21,2%

(*) El  Consel l  Comarcal  no atèn directament a  persones  usuàries

Evolució de les persones usuàries dels serveis d'ocupació al Maresme

Persones informades Persones ateses

Usuaris Nº tècnics Mitjana Usuaris Nº tècnics Mitjana Usuaris Nº tècnics Mitjana

TOTAL comarca 1.784 12,75 139,92 1.525 20,25 75,31 41.677 56,25 740,92

Sense Mataró 1.239 9,75 127,08 1.267 17,25 73,45 8.735 28,25 309,20

OCUPACIÓ

USUARIS DELS SERVEIS (2012)

(*) Inclou els  equips  tècnics  d'empresa i  comerç (comerç engloba, sense les  dades  de Mataró, el  53,6%)

EMPRENEDORIA EMPRESA (*)
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emprenedoria. En aquest cas, es compten amb estructures tècniques però el nombre d’usuaris 

que s’atén és baix, malgrat sent serveis universals (sobretot el d’emprenedoria) i que es té accés 

des de pràcticament tots els municipis. Per tant, s’observa com tot i ser serveis que compten 

amb unes menors estructures tècniques, tampoc atenen a un elevat nombre de persones 

usuàries.  

Agafant la taxa d’activitat emprenedora (TEA) que estableix el GEM per a la província de 

Barcelona l’any 2012 (un 6,5%), i la població potencialment activa54 al Maresme l’any 2012, 

s’estima que la població potencialment emprenedora al Maresme se situava en 12.891 persones 

(sent conscients que aquesta dada agafa també persones actives que treballen per compte 

d’altri). Si el conjunt de persones emprenedores informades el 2012 per al conjunt del Maresme 

ha estat de 1.664, s’estima que el grau de penetració o cobertura dels serveis d’emprenedoria al 

Maresme és del 12,9%, existint marge per a l’ampliació.  

El mateix succeeix amb la relació que s’estableix amb les empreses. Així, si en el conjunt del 

Maresme existeixen (dades del quart trimestre de 2012) 11.062 comptes de cotització, el total 

d’empreses ateses en el 2012 a la comarca va ser de 1.525, és a dir, arribant a un 13,8% de les 

empreses del territori.  

 

 

_______________ 

54
 Persones entre 18 i 64 anys, havent-les filtrat pel pes de les persones afiliades al RGSS, que al quart trimestre de 

2012 al Maresme se situaven en un 70,05% del total de població ocupada. 
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Les dades de cobertura dels serveis d’ocupació són més àmplies, no només perquè són els 

serveis on més recursos (tècnics) es dediquen, sinó també pel nombre de persones usuàries. En 

aquest cas, el nombre de persones aturades registrades el 2012 a la comarca se situava en 

39.587, sent els usuaris identificats per als serveis de 41.677 (d’aquesta dada, el 79% són 

persones ateses a Mataró). Si s’exclou Mataró de l’anàlisi, el nombre de persones aturades a la 

comarca se situava en 25.185, que sobre les 8.735 persones ateses en els serveis d’ocupació 

locals representen un grau de penetració dels serveis del 34,7%. 

 

Usuaris Nº tècnics Mitjana Usuaris Nº tècnics Mitjana Usuaris Nº tècnics Mitjana

Alella 14 1,00 14,00 4 0,00 --- 181 1,00 181,00

Arenys de Mar 11 0,50 22,00 0 0,00 0,00 314 0,50 628,00

Arenys de Munt 0 0,00 0,00 11 0,25 44,00 390 0,25 1.560,00

Argentona 114 0,25 456,00 59 1,25 47,20 404 1,00 404,00

Cabrera de Mar 6 0,25 24,00 56 0,50 112,00 362 1,00 362,00

Cabrils --- 0,00 --- --- 0,00 --- 321 1,00 321,00

Calella 97 0,00 --- 57 2,00 28,50 188 1,00 188,00

Canet de Mar 80 0,50 160,00 48 1,50 32,00 264 1,00 264,00

Consell Comarcal Maresme 369 2,00 184,50 179 2,00 89,50 --- 4,00 ---

Dosrius --- 0,00 --- --- 0,00 --- 106 0,50 212,00

El Masnou 155 1,00 155,00 79 1,00 79,00 304 1,00 304,00

Malgrat de Mar 7 0,00 --- 260 0,00 --- 1.017 2,00 508,50

Mataró (1) 545 3,00 545,00 258 3,00 86,00 32.942 28,00 1.176,50

Montgat 78 0,75 104,00 78 0,75 104,00 480 1,50 320,00

Palafolls 80 1,00 80,00 90 0,00 --- 325 1,00 325,00

Pineda de Mar 142 0,50 142,00 112 1,50 112,00 289 1,00 289,00

Premià de Dalt 28 0,25 112,00 62 0,25 248,00 659 2,00 329,50

Premià de Mar --- 0,50 --- --- 1,00 --- 332 1,00 332,00

Sant Andreu de Llavaneres 0 0,25 0,00 0 0,50 0,00 105 0,25 420,00

Sant Cebrià de Vallalta 2 0,25 8,00 6 0,50 12,00 150 0,25 600,00

Sant Pol de Mar 6 0,25 24,00 0 0,25 0,00 48 0,50 96,00

Sant Vicenç de Montalt 0 0,00 0,00 150 1,00 150,00 150 1,00 150,00

Santa Susanna 0 0,00 0,00 15 1,00 15,00 268 2,00 134,00

Teià 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 151 0,50 302,00

Tordera 50 0,50 100,00 1 1,50 0,67 673 1,00 673,00

Vilassar de Dalt --- 0,00 --- --- 0,00 --- 609 1,00 609,00

Vilassar de Mar 0 0,00 0,00 0 0,50 0,00 645 1,00 645,00

TOTAL COMARCA 1.784 12,75 139,92 1.525 20,25 75,31 41.677 56,25 740,92

TOTAL COMARCA (sense Mataró) 1.239 9,75 127,08 1.267 17,25 73,45 8.735 28,25 309,20

USUARIS DELS SERVEIS (2012)

EMPRENEDORIA EMPRESA (*) OCUPACIÓ

(*) Inclou els  equips  tècnics  d'empresa i  comerç

(1) Inclou les  dades  de l 'Ajuntament de Mataró i  del  Tecnocampus
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4.5.2 Accions en matèria de desenvolupament econòmic executades en el territori en 

anys anteriors 

En el Maresme hi intervenen un conjunt d’agents (tant públics com privats, i de diferents àmbits) 

que, de forma individual o col·lectiva, impulsen diferents projectes i accions de dinamització, 

suport i desenvolupament del territori. Aquests agents poden tenir, tant en el present com en el 

futur, un rol i un paper més actiu. 

A continuació es presenta un llistat amb la relació dels principals agents identificats a la comarca, 

indicant el seu àmbit territorial d’intervenció: 

AGENT ÀMBIT TERRITORIAL 

Ajuntament d’Alella Local 

Ajuntament d'Arenys de Mar Local 

Ajuntament d'Arenys de Munt Local 

Ajuntament d'Argentona Local 

Ajuntament de Cabrera de Mar Local 

Ajuntament de Cabrils Local 

Ajuntament de Caldes d’Estrac Local 

Ajuntament de Calella Local 

Ajuntament de Canet de Mar Local 

Ajuntament de Dosrius Local 

Ajuntament de Malgrat de Mar Local 

Ajuntament de Mataró Local 

Ajuntament del Masnou Local 

Ajuntament de Montgat Local 

181

628

1.560

404 362 321
188

264

0

212
304

509

1.177

320 325 289 330 332
420

600

96 150 134
302
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Ajuntament d’Òrrius Local 

Ajuntament de Palafolls Local 

Ajuntament de Pineda de Mar Local 

Ajuntament de Premià de Dalt Local 

Ajuntament de Premià de Mar Local 

Ajuntament Sant Andreu Llavaneres Local 

Ajuntament de Sant Cebrià Vallalta Local 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta Local 

Ajuntament de Sant Pol de Mar Local 

Ajuntament de Sant Vicenç Montalt Local 

Ajuntament de Santa Susanna Local 

Ajuntament de Teià Local 

Ajuntament de Tiana Local 

Ajuntament de Tordera Local 

Ajuntament de Vilassar de Dalt Local 

Ajuntament de Vilassar de Mar Local 

Diputació de Barcelona Provincial 

Consell Comarcal del Maresme Comarcal 

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme Comarcal 

Associació Turística Costa de Barcelona-Maresme Comarcal 

Fundació Turística Santa Susanna Local 

Associació Turística de Calella Local 

Associació Turística i Gastronòmica de Canet de Mar Local 

Maresme Turístic- Maresme turisme Empresa privada  

Fundació TECNOCAMPUS Mataró-Maresme(EUM+EUPMT+Escola 
Superior de Ciències de la salut) 

Comarcal 

Maresme Centre de Negocis  Comarcal 

CETEMMSA Centre Tecnològic Autonòmic 

Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme 
(FAGEM) 

Comarcal 

Patronal de la Petita i Mitjana Empresa (PIMEC) Delegació comarcal  

Cambra de Comerç Delegació comarcal 

SECOT Delegació comarcal 

Coordinació Comarcal Unió de Pagesos Comarcal 

Consorci Sanitari del Maresme Comarcal 

Fundació TICSALUT Autonòmic 

Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya  Autonòmic 

CORMA (cooperativa de productors de planta ornamental) Comarcal 

Consorci DO Alella Diferents entitats locals 
Maresme i Vallès  

ACTE Provincial  

ASEGEMA Comarcal 

Apimetex (Associació de Petites i Mitjanes Empreses Tèxtils de 
Mataró i Comarca del Maresme) 

Comarcal 

Gremi d’hostaleria de Mataró i Maresme Comarcal 

Gremi d’Hostaleria Alt Maresme Diferents entitats locals 
Maresme 

Gremi d’Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord Diferents entitats locals 
Maresme 
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Escola d’Hostaleria Sant Pol Local 

GENTIC Comarcal 

Unió Patronal Metal·lúrgica Delegació comarcal 

Estació Nàutica Santa Susanna Local 

Consorci Port de Mataró Local 

Club Nàutic El Balís Local 

Port El Masnou Local 

Club Nàutic d’Arenys de Mar Local 

Unió de Botiguers (variss municipis) Diferents entitats locals 

Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (CRTTL – 
Escola de Teixits) - Escola de Canet de Mar 

DIBA, CETEMMSA, Canet 
de Mar 

CORMA Comarcal  

CAT Teià (Centre d’Acollida Turística) Català 

Agència Catalana de Turisme Internacional 

IMPEM Mataró Local 

Oficina de Treball de la Generalitat Comarcal  

UGT Comarcal 

CCOO Comarcal 

 

Sent un territori, i els agents que operen en el mateix, dinàmic i, per tant, en continu canvi, 

seguidament es presenta un detall dels principals projectes executats, i en procés, susceptible 

d’anar incorporant les iniciatives que es van desenvolupant, tant des d’una visió global com del 

resultat de les actuacions dels municipis.  

PROJECTE AGENTS IMPLICATS 

Pla Estratègic Maresme 2015 CCM, ajuntaments, patronals, sindicats, etc. 

Xarxa d’Emprenedoria del 
Maresme (XEM) 

Consell Comarcal Maresme 

MaresMés (Maresme Marítim) Mataró, TCM, Arenys de Mar, El Masnou, Consell Comarcal 

Turisme de pesca Arenys de Mar 

Productes de la Terra Consell Comarcal, DIBA, Consorci de Turisme, productors 

Maresme Exporta (getting 
contacts) 

Consell Comarcal Maresme  

Centre de Negocis del Maresme Consell Comarcal Maresme 

Catalunya Emprèn CCM (centre de negocis), Calella, Canet, Palafolls, Pineda 

Maresme comarca emprenedora 
(revista) 

CCM (centre de negocis) 

PAE Maresme FAGEM, Pineda, Sant Andreu Llavaneres, Canet, UPIC, TCM 

Challenge Calella (i comarca) 

Borses de treball locals (SLO) – 
Xaloc 

El 95 % municipis del Maresme  

Informació i assessorament 
emprenedoria (pla d’empresa) 

Diversos municipis 

“Reempresa” Pineda, TCM, CECOT,  

Projecte per activitat agrícola, Sant Pol, Arenys de Munt i Sant Cebrià 
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parc natural (no materialitzat) 

Mercat de productes de la terra Argentona, Montgat, Tiana i Arenys de Mar 

Pesca Turisme Arenys de Mar 

Calamarenys Arenys de Mar 

Foment cultura emprenedora a 
l’escola 

Vilassar de Mar, Centre de Negocis Maresme, TCM 

Acompanyament i consolidació 
empresarial (SECOT) 

El Masnou, Tordera 

“Forma’t” Premià de Dalt 

Pla de Barris Premià de Dalt 

Dinamització comercial Premià de Dalt, Calella, Premià de Mar 

Desenvolupament comercial Pineda de Mar 

“Masnou terra de mar” El Masnou 

CAT “La romanització de 
Catalunya” 

Teià 

“Horts ecològics” Tordera, Sant Cebrià, Arenys de Munt, Montgat, 
Argentona, Palafolls, Malgrat (no prosperà) 

Getting contacts Tordera, Pineda, Sant Cebrià, Canet, Montgat, Argentona i 
Consell Comarcal Maresme  

Fires locals Calella, Sant Cebrià, Canet, Tordera 

Formació empresarial Malgrat de Mar, Pineda 

Jornades econòmiques Alt 
Maresme 

Pineda 

Destinació Turisme Familiar Pineda, Santa Susanna, Arenys de Mar 

Acord pel Desenvolupament 
Econòmic Maresme 

Tots els ajuntaments del Maresme agents socials i 
econòmics i CC Maresme  

Escola de Teixits (Canet de Mar) Canet de Mar, DIBA, CETEMMSA, TCM 

Projecte de competències Consell Comarcal 

Formació Consell Comarcal 

“Joves per l’ocupació” Consell Comarcal 

Aula Activa per Recerca de Feina Consell Comarcal 

“Inventat la feina” Mataró 

“Xarxes per l’ocupació” Mataró 

“Preorientació” en emprenedoria Mataró  

Bus turístic Santa Susanna, Calella, 
Mataró, Canet, Caldes 

Mataró 

Rutes culturals (modernisme, Puig 
i Cadafalch) 

Mataró, Canet, Argentona 

Impacte Corte Inglés a Mataró Mataró, Consell Comarcal 

Pla de dinamització del port Mataró/TCM 

RIS3 Mataró 

“Invest in Mataró” Mataró 

PAE Mataró Mataró 

Oficina de turisme Mataró 

“X-NERGIC” Tecnocampus (TCM) 

ACTE TCM, Mataró, Premià de Mar 

Fòrum d’inversors TCM 

Innoemprèn Printed-Electronics TCM, CETEMMSA 

Innoemprèn TCM 
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“M-SCHOOLS” TCM 

Preincubadora per universitaris TCM 

Premis CREATIC TCM 

Programes de finançament TCM 

Start-Up Catalonia TCM 

Networking TCM 

Week-end challenge TCM 

“Coopera tèxtil” TCM 

“Esportnomia” TCM 

Compres agregades PEMaresme  2015 

Constitució empreses d’economia 
mixta 

PEMaresme 2015 

Fase I del projecte Xarxa comarcal 
de Banda Ampla del Maresme 

PEM 2015 

Estudi sobre l’estat dels PAE PEM 2015, CETEMMSA 

Oficina d’Habitatge PEM 2015 

Pla de dona (plans d’igualtat i 
gènere) 

PEM 2015 

Acord per la mobilitat PEM 2015 

Carta de paisatge (per municipis) PEM 2015 

Catàleg de patrimoni cultural PEM 2015 

Pla de ciutadania i diversitat PEM 2015 

“Maresme comerç” FAGEM 

“Printed electronics” CETEMMSA 

Accions de promoció i publicitat 
turística (workshops, fires, press 
trips, etc.) 

Consorci Promoció Turística Costa Maresme 

Accions de màrqueting Consorci Promoció Turística Costa Maresme 

SICTED (assessorament) Consorci Promoció Turística Costa Maresme 

Rutes turístiques (8 rutes 
gastronòmiques, xarxa de camins i 
senders, turisme cultural, turisme 
familiar, etc.) 

Consorci Promoció Turística Costa Maresme 

TIC SALUT Mataró. Fundació TIC Salut Catalunya 

PAE FAGEM, Cabrera, Arenys, Sant Andreu de Llavaneres 

Slow food Associació Slow Food Maresme 

Productes de la terra DIBA, Consell Comarcal Maresme, Consorci de Promoció 
Turística, Empresas del Maresme 

XEM Xarxa de emprenedoria del Maresme 

Capitalitat de la Sardana 2013   Arenys de Munt 

Projecte Nàutic de Barcelona- 
Grans eslores 

Port de Barcelona, Mataró, TCCM 

Promoció esportiva del Maresme  Consell Esportiu del Maresme  

Denominacions d’origen i 
indicacions geogràfiques 
protegides (p.e. mongeta del 
Ganxet) 

Tordera  

Consorci D.O. Alella El Consell Regulador i els municipis d´Alella, Cabrils, El 
Masnou, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del 



   4  ECONOMIA  

 

194 

 

Vallès, Órrius, Premià de Mar, Santa Maria de Martorelles, 
Sant Fost de Campsentelles, Teià, Tiana, Vallromanes, 
Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt 

 

A aquests projectes de caràcter territorial (i amb una participació i implicació de diferents 

municipis i actors), paral·lelament, se li poden sumar les iniciatives impulsades des del Consell 

Comarcal del Maresme. Aquestes, en els últims anys, han estat: 
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ACCIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 2008-2010 

2008 2009 2010 

Coordinació del PTO Maresme 08 Coordinació  del PTO Maresme2009 Coordinació  del PTO Maresme2009 

Dinamització Estratègica accions ocupació al 
Maresme  

Observatori Desenvolupament Local Maresme Observatori Desenvolupament Local M. 

Diagnosi socioeconòmica 08-09 Intermediació sociolaboral per a treballadors/es 
Immigrants  

Intermediació sociolaboral per a treballadors/es Immigrants  

Elaboració del PAC 2008 Assessorament Jurídic i Orientació laboral en 
matèria d'estrangeria 

Assessorament Jurídic i Orientació laboral en matèria 
d'estrangeria 

Observatori Desenvolupament Local Projecte d'aliances estratègiques empresarials  Projecte d'aliances estratègiques empresarials  

Observatori CE 2008 Porta 22 portable Maresme 2009 Porta 22 portable Maresme 2009 

Dinamització del clúster tèxtil del Maresme 08 Projecte de Cooperació Empresarial 09  (11 
ajuntaments )  

Projecte de Cooperació Empresarial 09  

Assessorament i Orientació sociolaboral per a 
joves  

Alfabetització Digital per a la Inserció Laboral 
Maresme 2009 (23ajuntaments ) 

Alfabetització Digital per a la Inserció Laboral Maresme 2009 

Intermediació sociolaboral per a treballadors 
immigrants  

  "Desenvolupament d'accions de suport als artesans alimentaris 
i productors agraris del Maresme" 

Alfabetització digital per a la inserció laboral 
Maresme 2008-20 Ajunt. 

  "Suport a la constitució de l'Agència de Desenvolupament 
Econòmic local del Maresme" 

Connecta't 08 21 ajunt.   "OTL Maresme 2010" 

Projecte de cooperació empresarial per a 8 
ajuntaments del Maresme 

  "Porta 22 Maresme 2010 a 24 municipis" 
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ACCIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 2011-2013 

2011 2012 2013 

Acreditació Actic per a 25 municipis del Maresme Acreditació Actic per a 25 municipis del 
Maresme 

Acreditació Actic per a 25 municipis del Maresme 2013 

"Ocupabilitat per competències al Maresme" "Ocupabilitat per competències  per a 25 
ajuntaments del Maresme"  

"Ocupabilitat per competències al Maresme 2013"  

"Oficina Tècnica Laboral" "Construeix el teu projecte professional i coneix 
les oportunitats laborarls del Maresme 2012 
(usuaris) 

"Construeix el teu projecte professional 2013" 

"Intermediació sociolaboral per treballadors/es 
immigrants 2011" 

"Capital competencial transversal. Identificació i 
transferència per millorar l'ocupabilitat" 
(usuaris) 

"Capital competencial transversal. Identificació i 
transferència per millorar l'ocupabilitat. 

"Estudi polígons activitat econòmica del Maresme: 
actualització i reorientació" 

"Seguiment i difusió dels Plans Operatius i 
estratègics d'interacció amb l'empresa" (tècnics) 

"Coneix els Canals per cercar la teva   feina" 

"Suport i forment de l'emprenedoria del Maresme" "Oficina Tècnica Laboral" C.V. per competències  

"Desenvolupament d'accions de suport als productors i 
artesans alimentaris del Maresme" 

Tècnicques de recerca de feina 2.0 "Oficina Tècnica Laboral 2013" 

"Observatori Desenvolupament Local Maresme" "Suport i foment de l'emprenedoria del 
Maresme" 

Suport i foment de l'emprenedoria del Maresme 2013  

"Reorientació estratègica dels instruments existents pel 
Desenvolupament Econòmic del Maresme 2011" 
(COORDINACIÓ) 

"Desenvolupament d'accions de suport als 
productors i artesans alimentaris del Maresme"  

"Pla d'Acció de Desenvolupament econòmic per a la 
consolidació, creixement i competitivitat de les 
empreses del Maresme." 

"Direcció d'Agències per al desenvolupament econòmic 
del Maresme (Gerència)" 

Anàlisi impacte econòmic per implementació 
equipament comercial a Mataró 

 "Desenvolupament d'accions de suport als productors i 
artesans alimentaris del Maresme" 

"Oficina Pla Estratègic Maresme 2015" Replantajament Estratègic per la Creació de 
l'Agència Desenvolupament E.MARESME 

Observatori de desenvolupament local del Maresme 
2013 

"Planificació estratègica del paisatge per a la promoció 
econòmica del territori: 2a fase Carta del Paisatge d’Alella, 
El Masnou i Teià" 

Observatori del Desenvolupament local del 
Maresme  
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4.5.3 Valoracions qualitatives dels serveis de promoció econòmica i de les 

administracions públiques 

Tal i com es mostra pel tipus de projectes que s’han emprès a la comarca, com s’ha remarcat en 

els grups de treball i en les entrevistes realitzades, les relacions de col·laboració entre els 

municipis són limitades i es concentren en els municipis del seu entorn més proper i amb altres 

centres nodals com és Barcelona i Girona, i amb Granollers en menor mesura però amb un pes 

creixent. És una expressió constant la falta de visió conjunta del Maresme i al mateix temps la 

necessitat - i oportunitat - de com es pot articular i potenciar la comarca, així com la concreció 

d’un full de ruta posterior que marqui els lideratges propis de la capital de la comarca amb un 

equilibrat enfortiment de focus nodals i diferents dinàmiques existents. 

En aquest sentit, Mataró, malgrat la seva capitalitat i el seu pes poblacional i econòmic, no 

sempre ha afavorit l’impuls de projectes des d’una mirada comarcal i la generació d’estratègies 

territorials conjuntes que permetin potenciar la comarca com a unitat econòmica i social i que,  

en definitiva, enforteixin la identitat comarcal. 

A aquesta realitat cal sumar la gran atomització administrativa, la dificultat per generar 

estratègies comunes des d’instàncies com el Consell Comarcal i el conseqüent debilitament del 

seu lideratge. Aquesta situació ha generat l’aparició d’alguns municipis que han anat adoptant el 

paper de certa “capitalitat” per als municipis més petits de l’ entorn (és el cas d’Argentona o 

Montgat); i de projectes específics en què participen un nombre limitat de municipis, és el cas 

d’algunes zones com ara el voltant de la riera d’Argentona, l’eix Vallalta o entre el Masnou- Alella 

o Montgat-Teià. 

Els serveis de les administracions públiques 

En general, s’identifica una manca de planificació estratègica dels ens locals per definir i 

programar els serveis municipals. L’excessiva dependència amb fonts de finançament externes 

(tant per al desenvolupament de projectes com per a la dotació dels equips tècnics) condiciona 

les polítiques i els programes que s’executen, de tal que no permet tenir polítiques ni estructures 

estables. Aquesat situació no facilita un rol més proactiu per part dels ens locals, programant i 

planificant els projectes en funció de les subvencions existents.  

Això fa que l’oferta de serveis de promoció econòmica s’acostumi a limitar (exceptuant el cas de 

Mataró, que des del 2013, amb la desaparició de l’IMPEM, ha traspassat tots els seus serveis 

d’emprenedoria i teixit productiu al Tecnocampus) als serveis bàsics d’emprenedoria i 

d’informació al teixit empresarial, sobretot degut a la disponibilitat de recursos, tant tècnics com 

econòmics. Com a conseqüència, l’oferta és bastant homogènia i estàndard entre els ens, oferint 

un catàleg de serveis similars i poc especialitzat.  
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A més, si se suma que, recentment, els equips tècnics dels ens locals s’han vist reduïts i, per tant, 

limitant les seves actuacions, les capacitats d’aquests per oferir uns serveis més amplis i 

especialitzats són limitades. Especialment en els municipis més petits, els tècnics són multiàmbit 

o pluridisciplinars, és a dir, de la seva competència depenen serveis com l’ocupació, la promoció 

económica i el suport i assessorament al teixit empresarial i emprenedor, el comerç i/o el 

turisme.  

El multiàmbit, és a dir, la diversitat de competències i d’àrees que han de gestionar els equips 

tècnics de promoció económica, acaba repercutint en l’impacte de les actuacions, tant en els 

seus resultats com també en les capacitats d’impulsar nous projectes per la necessitat de repartir 

la dedicació. Per exemple, aquesta debilitat organitzativa pot afectar en l’estratègia comercial 

dels serveis, és a dir, en els procesos de difusió i captació tant de persones i empreses usuàries 

com d’agents col·laboradors per al desenvolupament de projectes. Tenint en compte, a més, que 

pocs ens locals fan una prospecció empresarial activa i contínua (i tampoc compten amb tècnics 

de referencia per al teixit empresarial), les relacions amb aquest, no només per conèixer-lo sinó 

també per oferir serveis i adequar-los a les seves demandes, són dèbils.  

 
Les xarxes decol·laboració 

A pesar de la multiplicitat d’agents existents al Maresme (en un territori petit territorialment i 

amb 30 municipis), la majoria dels ens locals col·laboren amb les principals entitats supralocals 

(com la Generalitat, la Diputació o el Consell Comarcal) però per a la captació de finançament. 

Ara bé, la relació a nivel intermunicipal, i amb altres agents destacats i importants del territori 

(com CETEMMSA, el Tecnocmapus o altres agents socioeconòmics), és més limitada i puntual, 

duent-se a terme fonamentalment per al desenvolupament de projectes d’interès comú i 

centrant-se en els municipis més propers o amb qui tècnicament es manté un major contacte.  

Així doncs, es percep com, en general, a la comarca existeix un escàs treball en xarxa i treball 

concertat. Aquesta manca de tradició també pot dificultar l’impuls de noves estratègies de 

treball conjunt i col·laboratiu. Però també cal potenciar la cooperació público-privada (però cal 

una major sensibilització de tots els agents) i generar una major connexió entre aquests. En 

aquest sentit, s’ha de treballar de forma més conjunta amb el sector privat, amb les empreses, 

per conèixer-se millor i generar sinergies entre aquestes i la resta d’entitats especialitzades del 

territori (com el Tecnocampus, la universitat, CETEMMSA, etc.).  
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El Consell Comarcal del Maresme 

Des del Consell Comarcal s’impulsen projectes per a la comarca55 (no es presten serveis 

directament). Però la manca de contacte directe amb els potencials usuaris d’aquests projectes i 

serveis (com ara les empreses) pot debilitar el seu posicionament sempre i quan no es compti ni 

es col·labori amb els ens locals, amb els municipis, que són els qui tenen el contacte directe i el 

coneixement de les realitats locals.  

El rol i el paper del Consell Comarcal, però, no queda clar entre els agents locals. Tot i que hauria 

de ser l’ens aglutinador de la comarca, el què unifica, i treballar pel conjunt de territoris donant 

suport especialmente als més petits, aquests no el veuen com un agent col·laborador i amb qui 

cooperar, ja que es considera que no ha exercit aquest paper i que les prioritats de treball són 

diferents56.  

En aquest sentit, es detecten algunes opinions crítiques amb el paper del Consell Comarcal del 

Maresme i el suport que aquest ofereix als ens locals (ja sigui perquè es considera que no acaba 

de comptar suficientment amb els municipis o per la falta de planificació de projectes conjunts). 

Així doncs, el Consell Comarcal hauria de tenir una major capacitat i iniciativa per impulsar 

projectes i aconseguir que aquests prosperin i acabin realitzant-se, especialment de cara a donar 

un major suport i recolzament als municipis petits que són els qui compten amb menys recursos i 

capacitats. Aquesta situació del Consell Comarcal es veu reforçada perquè es considera que no 

compta amb un clar lideratge que debilita el seu posicionament (natural) en el territori; és a dir, 

és una administración poc visible i que no es té com a referència. A més, tenint en consideració 

que la nova orientació de les línies i convocatòries de finançament s’orienten a promoure un 

major treball supralocal i concertat, cal que el Consell Comarcal esdevingui un agent més visible i 

actiu en el territori.  

 
Els serveis de promoció econòmica 

Quant als propis serveis de promoció econòmica, les principals valoracions qualitatives recollides 

fan referència als següents aspectes: 

_______________ 

55
 Tant de l’àmbit de les polítiques d’ocupació, com de foment a l’emprenedoria i de suport al teixit empresarial, tot i 

que tradicionalment l’actuació del Consell Comarcal s’ha focalitzat en les polítiques d’ocupació i emprenedoria, degut, 
en part, a la composició de la seva estructura técnica (amb 1 tècnica/a d’ocupació, 1 AODL, 1 tècnic/a per a 
l’observatori i 2 tècnics/es d’emprenedoria).  
56

 En el Maresme es va iniciar l’impuls de l’Agència (partien del Pacte Territorial per l’Ocupació que va passar a l’Acord) 

però no va prosperar. En aquests moments el projecte es troba aturat i des d’alguns sectors es considera que no té 
viabilitat perquè tampoc suposava un gran canvi en l’estructura i forma de funcionar.  
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> El Maresme compta amb quatre vivers d’empreses públics (Maresme Centre de Negocis, 

Tecnocampus, Pineda de Mar i El Masnou) i quatre de privats (Arenys de Mar, Premià de 

Mar, Mataró i Sant Vicenç del Montalt) que donen cobertura a tota la comarca. Ara bé, la 

principal competència es troba entre els vivers del Consell Comarcal i del Tecnocampus, 

ja que entre aquests no es col·labora. La visió territorial que tenen és diferent, de tal 

manera que mentre des del Tecnocampus es considera que aquests dos vivers es 

repeteixen a una mateixa població (Mataró), des del Consell Comarcal es consideren 

complementaris perquè el públic-objectiu a qui es dirigeixen i atenen és diferent (el 

Tecnocampus, tot i afirmar que es presta un servei universal, la incubadora té un cert 

filtratge per acollir només empreses de base tecnològica i si es vol rebre un 

assessorament especialitzat aquest és de pagament).  

> El nombre de persones emprenedores ha incrementat, però per necessitat (i no tant per 

oportunitat) i sobretot vinculat a activitats del sector serveis. A pesar de presentar uns 

nivells d’èxit en la creació d’empreses del 45%, es posa de manifest una manca de 

seguiment de les persones emprenedores ateses. 

> La comarca comptava amb la XEM (Xarxa d’Emprenedoria del Maresme), impulsada pel 

Consell Comcarcal i el Tecnocampus, que era un punt de trobada entre totes les entitats 

de serveis d’emprenedoria. Dins de la XEM es duien a terme diferents activitats, entre les 

quals es disposava d’una plataforma. Però el projecte en aquests moments es troba 

aturat, ja que el Tecnocapmus va passar a liderar i a dinamitzar la plataforma de la XEM 

però aquesta es va desactivar (i les relacions actuals entre el Maresme Centre de Negocis 

i el Tecnocampus tampoc faciliten la seva reactivació).  

> En l’àmbit de l’ocupació existeix una certa competència amb Mataró. Tot i que 

informalment existeix un pacte entre municipis per respectar-se el seu territori per a la 

prospecció empresarial i captació d’ofertes i demandes laborals, Mataró dur a terme una 

estratègia de prospecció empresarial més forta que sobrepassa els límits del seu terme 

municipal, generant un cert malestar entre els municipis.  

> La crisi econòmica, amb un increment de l’atur, ha comportat un canvi en el perfil de les 

persones aturades i, consegüentment, en el canvi de perfil de les persones interessades 

en les polítiques actives d’ocupació (PAO) (però l’encorsetament de les PAO no facilita la 

realització de polítiques i programes). Especialment crítica és la situació de les persones 

amb una baixa qualificació i aquelles expulsades del sector tèxtil (amb aquestes cal 

treballar un pla de reformació per ajudar-les a canviar el seu currículum, però també cal 

formació en habilitats i competències). 

És important, doncs, potenciar la formació professionalitzadora ocupacional (FPO). Però 

aquesta depèn de l’homologació que tenen els centres (si no es disposa de cap centre 
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homologat, en aquell municipi no es realitza FPO). En general, tot i la davallada de 

subvencions per a la realització de FPO i la reducció del nombre de cursos, els municipis 

que han dut a terme FPO l’han centrat en les següents especialitats (sobretot en el 

sector sociosanitari):sociosanitari; flor; informàtica; idiomes; sociocultural (monitors de 

lleure); gestió administrativa i comercial; atenció al públic; i serveis de restauració. Tot i 

que alguns municipis manifesten l’interès de voler oferir FPO d’altres especialitats (com 

gestió administrativa o operacions auxiliars) les capacitats es veuen limitades per la 

normativa i els requisits (tant per a l’homologació com pels espais) que s’exigeixen des 

del SOC. A més, la darrera valoració d’especialitats per a la comarca elaborada pel SOC té 

poca coincidència amb la valoració de sectors/especialitats realitzada per a les entitats. 

Això evidencia un problema en l’enfocament i en l’estratègia que es potencia des de la 

Generalitat amb l’estratègia local (i es considera que a vegades hi ha una desconnexió 

entre les polítiques d’ocupació i les línies de desenvolupament econòmic del territori).  

Sigui com sigui, la formació (tant reglada com no reglada) s’ha d’enfocar (i lligar) als 

sectors productius tant presents com emergents del territori (tèxtil, indústria, hostaleria, 

horticultura, etc.), ja que cal oferir una oferta pròxima a les empreses, a la realitat 

territorial. Però actualment no s’està donant.  

Així doncs, quan es parla de formació s’han d’englobar tots els subsistemes formatius 

(formació reglada, formació no reglada i formació contínua) i presentar una oferta global 

de caràcter comarcal que potenciï tota la formació (per exemple, la formació 

professional i la formació dual).  

 

 

 

 



   4  ECONOMIA  

 

202 

 

4.6 Claus econòmiques del Maresme, idees força 

MARESME, CLAUS ECONÒMIQUES DEL SEU TEIXIT EMPRESARIAL, DE LA SEVA CAPACITAT D'ATRACCIÓ I FOMENT DE LES INICIATIVES EMPRENEDORES  

> La base productiva de la comarca s'ha vist substancialment modificada: la crisi del tèxtil s'ha acompanyat de la crisi en el sector de la 

construcció amb un auge dels serveis que no ha tingut capacitat suficient per pal·liar els seus efectes. En aquests últims anys la base 

productiva de la comarca ha donat pas a un rellevant avanç dels serveis i ha patit una gran reducció del pes de la indústria, en particular la 

vinculada amb el tèxtil. El constant declivi de la indústria tèxtil i la generació d'atur en persones amb baixa qualificació va ser inicialment 

absorbit per la construcció, fenomen que va alleujar els efectes en un primer moment del declivi de l'activitat econòmica tradicional per 

excel·lència.  

> El Maresme és la cinquena comarca en PIB però la seva distribució per comarca el situa en el lloc número 37, un dels últims llocs pel que fa 

a aquest indicador. Si s'analitzen les dades de PIB / habitant per cada municipi57, només Mataró, Vilassar i Palafolss s'acosten als índexs de 

Catalunya i destaca de manera negativa Tiana.  

> L'activitat econòmica de la comarca avui es genera fonamentalment a partir de la indústria, la construcció, els serveis i l'agricultura que, si 

bé la seva aportació econòmica és molt reduïda, i centrada en productes d’horta i flor, té una presència rellevant en el seu conjunt, amb 

desenvolupaments i complements.  

> Si es compara el valor afegit brut per sectors de Catalunya amb el Maresme, la Indústria del Maresme es troba quatre punts per sota de 

Catalunya, tres punts per sobre en la construcció i l'agricultura suma a la comarca un punt més que la mitjana de Catalunya.  

> Per sectors productius, la comarca ha registrat caigudes generalitzades en el valor afegit brut de la totalitat de sectors productius: 

agricultura, construcció i indústria manufacturera i serveis. Fins el 2009 la reducció del valor afegit brut de la construcció va ser de 10,5% 

mentre que la producció a la industria es va contraure en un 11,7%, de la mateixa manera que el sector serveis va experimentar un retrocés 

_______________ 

57
 No es disposa de dades sobre producte interior brut per a les següents localitats: Cabrera de Mar; Caldes d'Estrac; Òrrius; Sant Cebrià de Vallalta; Sant Iscle de Vallalta; i Santa 

Susanna. 
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de l’1,6% alhora que en el sector primari el valor afegit brut es va reduir en un 3,5%.  

> L'activitat econòmica del Maresme és clarament inferior i menys consolidada que la dels territoris metropolitans capdavanters. El 

creixement agregat del 2000-2009 es va situar en el 17,8% per sota del conjunt de Catalunya que va registrar un creixement del 19,9%. Si bé 

el Maresme s'integra en els territoris de la segona corona metropolitana pel que fa a concentració industrial i de presència de clústers 

d'activitat, disposa d’una força productiva menys sòlida, i amb menor capacitat de resistència.  

> La desacceleració general de tots els sectors productius és més accentuada al Maresme que a la resta de la província de Barcelona i els 

símptomes de recuperació són més lents que en el conjunt de Catalunya. Això és degut a la important presència del sector de la construcció 

i del sector industrial en la configuració de l'estructura econòmica de la comarca.  

> L'evolució de l'economia en els últims cinc anys al Maresme és recessiva en termes agregats. L'anàlisi de l'evolució dels sectors d'activitat 

econòmica a la comarca respecte al nombre d'empreses i d'assalariats de les mateixes, permet concloure que gairebé cap d'ells manté 

posicions clares de creixement. La majoria dels sectors han passat a una situació de letargia de l'activitat amb tendència a la recessió, tot i que 

cal assenyalar que el procés de destrucció presenta símptomes d'haver finalitzat i les activitats econòmiques que es mantenen estan 

arrelades al territori, amb plans d'inversió i previsions d'incrementar la seva plantilla58. 

> El nombre d'empreses de la comarca s'ha vist sotmès a un descens important entre el primer trimestre del 2008 i el mateix de 2013. En un 

període de cinc anys s'ha perdut el 19,7% del parc empresarial. L'evolució del nombre d'assalariats en empreses en els últims cinc anys, 

ofereix una imatge similar a la del nombre de comptes de cotització a la Seguretat Social, si bé la seva reducció en empreses i assalariats no és 

en la mateixa proporció. S'han reduït més empreses que ocupació; s'ha verificat cert procés d'absorció dels empleats procedents 

d'empreses dissoltes a les empreses subsistents i es comença a albirar un procés de frenada en el ritme de  destrucció d'ocupació.  

> Les empreses de la comarca van reduir en un 18,5% les seves plantilles en termes nets entre el primer trimestre del 2008 i el primer del 

_______________ 

58
 Dades ofertes per l'enquesta realitzes al teixit empresarial del Maresme. 
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2013. L'evolució del nombre d'assalariats en empreses en els últims cinc anys ha patit reducció de 882 cada trimestre.  

> De la distribució geogràfica del nombre d'empreses es comprova que la zona litoral té una població major d'empreses que la zona 

interior59. Destaca la capital de la comarca que acull el 27,4% del nombre total d'empreses i els municipis de Pineda de Mar, el Masnou i 

Vilassar de Mar la segueixen amb més del 5% del total de les empreses. Durant el 2013 Mataró, Pineda, Arenys de Mar, Calella i Tordera han 

estat els municipis en què més empreses s'han constituït.  

> Els municipis amb aquelles empreses que més ingressos generen són precisament els que tenen més empreses en els seus termes 

municipals. Les empreses de Mataró registren una suma de xifra de negoci superior al 30% del total de la comarca. Pineda de Mar, Arenys de 

Munt; El Masnou i Vilassar de Mar aglutinen prop del 25% del total d'ingressos empresarials. De la combinació d'ingressos amb les seves 

poblacions destaquen Areyns de Munt; Santa Susanna i Cabrera de Mar. I si es comparen els ingressos per empleats destaca Palafolls de 

manera notòria.  

> El nivell tecnològic del teixit empresarial és baix segons indicadors OCDE. Tant els nivells tecnològics d'activitats industrials i de serveis de les 

empreses del Maresme ofereixen un resultat baix, igual que succeeix en el cas dels treballadors autònoms. Aplicant criteris de l'OCDE el nivell 

tecnològic de la indústria és baix en el 57,7% i mitjà-baix el 28%; i suma un 15,3% les indústries que tenen un nivell tecnològic mitjà-alt i alt. 

En el cas dels serveis les empreses no basades en el coneixement representa el 68,1%; basats en coneixement representen el 28,9% i de 

tecnologia punta el 3%. Si s'analitza aquesta seqüència per als autònoms en la indústria el nivell és baix o mitjà baix al 86,2% i en el cas dels 

serveis, el 58,3% són activitats no basades en el coneixement i el percentatge que està basat en coneixement i en tecnologia alta-punta 

ascendeix al 41,7%.  

> De les 21 seccions d'activitat existents, n'hi ha cinc que es troben en dinàmiques de creixement: Informació i comunicacions, Educació, 

Aigua, Sanejament i gestió de residus, Activitats sanitàries i serveis socials i Activitats artístiques i d'entreteniment. I d'aquestes, l'única 

secció que mostra un creixement sostingut és la secció d'Activitats sanitàries i serveis socials.  

> Les seccions C. Indústries manufacturers i G. Comerç acompanyen la F. Construcció com seccions amb més declivi econòmic. Entre les tres 

expliquen 2.311 baixes de comptes de cotització i 17.053 d'assalariats, el 85,9% i el 96,6% de la variació neta del període del conjunt de 

_______________ 

59
 La distribució de les empreses està assenyalada amb dades de la mostra Sistema d'Anàlisi de Balanços Ibèrics. (SABI). 
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seccions.  

> Si s'analitza el comportament de les activitats dins dels sectors que més evolucionen, a la Comarca hi ha en aquest moment fins a 20 

activitats que tenen una evolució molt positiva en el període 2008-2013. Les activitats que millor evolucionen estan vinculades a les  

activitats sanitàries i serveis socials, tal com es detalla posteriorment, i s'acompanyen d'activitats de suport a les empreses, activitats 

educatives, activitats esportives, comerç, dipòsit i emmagatzematge, activitats de disseny especialitzat , serveis tecnològics de la informació, 

altres serveis d'informació i activitats de consultoria de gestió empresarial; fabricació de sabons, detergents i altres productes de neteja, 

provisió de productes de menjar, altres serveis de informació.  

> La secció Activitats Sanitàries i Serveis Socials és la que presenta un major dinamisme i creixement. En el període transcorregut entre els 

primers trimestres de 2008 i 2013 aquesta secció ha incrementat en termes absoluts, 31 empreses i 3.418 llocs de treball, representats com 

comptes de cotització en la Seguretat Social i altes en el mateix organisme. Els registres d'aquest sector en aquests últims 5 anys demostren la 

seva emergència i el nombre d'assalariats entre l'últim trimestre del 2010 i el primer trimestre del 2013 se situa al voltant de 14.000. Cal 

destacar, per entendre el dinamisme d'aquesta secció, que l'activitat 861 - Activitats hospitalàries, amb la incorporació de personal als 

hospitals a principis del 2011 el nombre d'assalariats va créixer molt per sobre de totes les variacions mitjana de l'economia de la comarca. I 

que hi ha a més 5 activitats incloses en la secció d'Activitats sanitàries i serveis socials amb un creixement sostingut en el temps com són les 

Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb discapacitat física; Altres activitats sanitàries; Activitats de 

serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria; Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat psíquica, 

malalts i drogodependents, i altres tipus d'Activitats de serveis socials sense allotjament.    

> A la secció anterior l'acompanyen les seccions que mostren tendències de creixement (increment del nombre d'empreses i del nombre 

d'empleats): Informació i Comunicacions; Educació; i Activitats artístiques i d'entreteniment. La secció d'Informació i Comunicacions 

registra una evolució positiva del nombre d'empleats des de 2009, en canvi, el nombre d'empreses que venia creixent des de 2008, a partir de 

2012 ha començat a baixar. El Sector d'Educació segueix una clara evolució condicionada per l'estacionalitat, tant en nombre d'empreses com 

en nombre d'empleats, però amb una evolució positiva en tots dos indicadors. I apareixen dues activitats dins d'aquest sector, Educació 

primària i Altres Activitats d'educació amb dinàmiques de creixement moderades, però sostingudes en el temps tant en el nombre 

d'assalariats com en nombre de comptes de cotització.  

> Les seccions que es troben en una situació de recessió moderada (evolució negativa moderada del nombre d'empreses i del nombre 

d'empleats) pertanyen al sector terciari, i concretament, a l'àmbit de Serveis. Són: Transport i emmagatzematge; Activitats Professionals i 



   4  ECONOMIA  

 

206 

 

tècniques; Activitats administratives i Auxiliars; i Activitats artístiques i d'Entreteniment d'una banda, i Hostaleria i Activitats financeres i 

d'assegurances, de l'altra. El primer grup registra variacions negatives en el nombre d'empreses de cadascuna superiors al 3% de mitjana de 

les variacions totals. En el segon grup, aquestes variacions expliquen menys del 1% del total. En tots aquests casos la pèrdua d'empleats en el 

període estudiat és superior al 2% del total i inferior al 8%, i les baixes d'empreses en promig són inferiors al 6%.  

> La mida tipus de les empreses a la comarca és de micro-empresa. Si bé el nombre d'empleats per empresa no s'han mantingut constant en 

tot el període considerat, i s'ha registrat una millora, el nombre mitjà d'assalariats per empresa al període 2008 - 2013 (primer trimestre) és 

de 7,1. Només les seccions d’indústries manufactureres, energia i gas; aigua, sanejament i gestió de residus; administració pública, defensa i 

seguretat social obligatòria; educació i activitats sanitàries i serveis socials tenen un tipus d'empresa una mica més gran però segueixen dins 

de la caracterització de petita60. La mida, en atenció a criteris de volum de negoci, també és micro al 81,3%, i petit en un 16,5% dels casos61.  

> L'evolució del nombre d'autònoms en el període que transcorre entre el primer trimestre del 2008 i el mateix de 2013 és permanentment 

negativa; des del primer trimestre del 2008, aquest col·lectiu ha patit una pèrdua del 13% i fins i tot al darrer trimestre de l'anàlisi el ritme 

de destrucció neta d'ocupació autònoma pateix un repunt. La majoria de les seccions d'activitat pateixen baixes, amb un descens més acusat 

en els sectors de Construcció; Indústries manufactureres; Comerç, Altres Serveis; Transport i emmagatzematges.  

> Les seccions que experimenten un descens més acusat en autònoms són Construcció, Indústries manufactureres, Comerç, Altres serveis, 

Transport i emmagatzematge. I les seccions que millor evolucionen són Activitats Professionals i tècniques; Informació i comunicacions; 

Activitats sanitàries i serveis socials i Educació.  

> La secció que major nombre d'empreses inclou és Comerç englobant el 28,6% del total d'empreses de la comarca62. A molta distància el 

segueixen les seccions d’indústries manufactureres, hostaleria i construcció.  

> Dins de les activitats que compten amb més de 200 empreses n’hi ha un nombre important vinculades amb Comerç. Destaquen les 

activitats de comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats; comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en 

_______________ 

60
 Per a la classificació de la grandària de les empreses s'empra la Recomanació de la Comissió Europea 2003 sobre la definició de PIME. 

61
 Aquest indicador està extret amb dades SABI i si bé la mostra de la qual parteix no és la totalitat del teixit empresarial, la mostra emprada i les seves anàlisis són significatius i com 

menys il lustratius de la tendència existent a la comarca. 
62

 D’acord amb les dades del primer trimestre del 2013. 
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establiments especialitzats; comerç al detall en establiments no especialitzats; comerç al detall d'altres articles d'ús domèstics en 

establiments especialitzats.  

> Hi ha tres sectors que sobresurten quant a major nombre d'assalariats de les seves empreses: Comerç, Activitats Sanitàries serveis socials i 

indústries manufactureres. A nivell de divisió en trobem fins a 10 amb més de 2.000 llocs de treball i les activitats sanitàries, Comerç al detall- 

excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes, comerç a l’engròs i intermediaris de comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes, 

així com serveis de menjar i beure destaquen per superar els 5.000 en nombre d'assalariats de les seves i empreses. A nivell de codi d'activitat 

en sectors que donen feina a més de 1.000 assalariats, el primer trimestre del 2013, hi trobem fins a 22 codis i destaquen: Activitats 

hospitalàries, Administració pública; Comerç al detall d'altres articles en serveis especialitzats, restaurants i establiments de menjar; hotels i 

allotjaments similars, per ser activitats molt intensives en recursos humans, juntament amb altres activitats vinculades a establiments de 

begudes, altres activitats sanitàries i de serveis socials; comerç al detall, neteja, educació, confecció de peces de vestir i fabricació de 

productes tèxtils o provisió de menjar preparat i altres serveis de menjar, entre d'altres.  

> El 60,4% dels ingressos al Maresme es generen en els sectors de Comerç i Indústria63. Per seccions d'activitat, les empreses que generen 

majors volums d'ingressos totals al Maresme s'enquadren en Activitats professionals i tècniques; Construcció d'immobles i Activitats 

administratives i auxiliars. L’hostaleria tanca el grup de seccions d'activitat amb empreses amb més facturació.  

> En relació a la distribució territorial de les empreses i la seva relació respecte a la població, al sector de comerç, construcció, indústries 

manufactureres i activitats immobiliàries despunta Cabrera de Mar. I a la secció d'hostaleria hi figura en primer lloc Santa Susanna.  

> Si es relaciona la xifra de negoci de les empreses amb la població, els pols territorials van canviant en funció del sector d'activitat. Al sector 

Comerç, sent el més profús, destaca Cabrera de Mar; Palafolls i Cabrera de Mar són els municipis on radiquen les empreses amb majors 

ingressos en relació amb la població. Arenys de Munt destaca per gaudir del millor indicador en Activitats professionals i tècniques; Santa 

Susanna compta amb un volum important d'empreses en el sector d'Activitats administratives i auxiliars que concentren el major índex 

municipal d'ingressos en empreses per habitant del sector i Cabrera de Mar és la que posseeix empreses amb suma d'ingressos per habitants 

gran de la comarca en el sector Construcció.  

_______________ 

63
 Per a aquesta anàlisi s'ha considerat tan sols el primer dels codis d'activitat a nivell de 2 dígits que tinguessin cada empresa, en cas que disposessin de més d'un i la mostra és presa a 

partir de les dades SABI. 
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> I si s'atén a la relació del nombre d'empleats en empreses per cada 1.000 habitants, en Comerç tornen a destacar i els municipis de Cabrera i 

Alella. Al Sector d'Indústries manufactureres sobresurt la zona interior de la comarca. Al sector de la Construcció aquest índex té menys 

diferències entre els municipis. En l'àmbit de l'hostaleria els valors més alts estan en la franja litoral. A la secció de activitats professionals i 

tècniques despunten Arenys de Munt i Alella.  

> En l'àmbit del treball autònom, el principal sector d'activitat en nombre d'empresaris individuals és el Comercial, seguit de la Construcció, 

Indústria manufacturera i l’hostaleria. A diferència de l'empresariat societari, en el treball autònom apareixen com grups d'activitat els 

dedicats a Activitats professionals i tècniques, Altres serveis; Transport i emmagatzematge; Activitats administratives i auxiliars; Activitats 

sanitàries i serveis socials.  

> Des d'un punt de vista agregat del desenvolupament socioeconòmic del territori, al Maresme, es visualitzen grups d'activitat que estan en 

una posició consolidada, grups que estan despuntant, activitats que són emergents i noves possibilitats econòmiques derivades de la 

possibilitat de poder crear clúster econòmics amb activitats que ja tenen una trajectòria i / o tradició a la comarca combinades amb noves 

activitats i que es recolzen en la innovació i en la preparació i captació de nous talents. En aquest sentit, s'identifiquen vocacions 

econòmiques vinculades amb la salut i qualitat de vida, activitats sanitàries i de serveis socials; Maresme centre turístic que combina el seu 

caràcter de destinació de sòl i platja amb nous segments d'activitat i fins i tot a microsegmentos relatius al turisme actiu, d'interior, cultural i 

rural, esportiu, nàutic, o enogastronòmic; Maresme centre comercial, amb especial mirada als productes especialitzats, així com a l'agricultura 

i la indústria agroalimentària relacionada amb la qualitat de la terra, els productes, les olors i sabors: Agricultura, turisme rural i gastronomia. 

Maresme capital del tèxtil, que promou la recol·locació de les empreses i que se centra en les estratègies d'innovació i en l'aplicació 

empresarial noves vies de competitivitat i de diferenciació. Maresme Marítim, que combina les activitats pesqueres més tradicionals amb 

noves activitats vinculades al turisme esportiu i nàutic, així com la construcció d'embarcacions i indústries auxiliars; l'activitat comercial i els 

serveis relacionats amb la pròpia activitat portuària. 
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5 SOCIETAT 

5.1 Demografia 

5.1.1 Població 

La comarca del Maresme té 436.487 habitants segons el padró municipal de l'any 2012. Aquest 

nombre de persones és el 7,9% de la població de la província de Barcelona i el 5,8% de la de 

Catalunya. És la quarta comarca més poblada Catalunya després del Barcelonès, el Vallès 

Occidental i el Baix Llobregat. 

Catalunya. Comarques. Població padrons municipals. 2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de l'Institut d'Estadística de Catalunya  
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La població de la comarca ha augmentat en 15.966 persones entre 2008 i 2012. El ritme de 

creixement de la població en els últims 5 anys és major al Maresme que a la província i al país. El 

ritme de variacions mitjanes anuals en el període de referència ha estat del 0,94% al Maresme, 

mentre que a la província ha estat del 0,62% i a Catalunya del 0,70%. 

Maresme. Població. 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Maresme 420.521 426.565 430.997 434.897 436.487 

Barcelona (Prov) 5.416.447 5.487.935 5.511.147 5.529.099 5.552.050 

Catalunya 7.364.078 7.475.420 7.512.381 7.539.618 7.570.908 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) - Padrons municipals d'habitants i censos de 
població. 

SI s’amplia el període de referència a 10 anys més s’observa com la població del Maresme es va 

incrementar en un 32,5% (106.999 persones). Al període 1998 - 2012 la taxa de creixement 

mitjana de la població a la comarca ha estat del 2,03% anual. 

Maresme Padró municipal d'habitants. 1998-2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT - Padrons municipals d'habitants i censos 
de població. 

 

Les localitats més poblades de la comarca són: la capital Mataró, que té 124.084 habitants, 

Premià de Mar, Pineda de Mar i el Masnou, que compten amb més de 20.000 habitants 

cadascuna. Les que menys població tenen són: Òrrius (651 habitants), seguida de Sant Iscle de 

Vallalta, Caldes d'Estrac, Sant Cebrià de Vallalta i Santa Susanna, tots ells amb menys de 4.000 

habitants. 
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Maresme. Població per municipi. 2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir d'arxius de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i dades de l’iDESCAT 

Maresme. Població per municipi. 2012 

Municipi Total 

Alella 9.610 

Arenys de Mar 15.030 

Arenys de Munt 8.530 

Argentona 11.914 

Cabrera de Mar 4.532 

Cabrils 7.140 

Caldes d'Estrac 2.773 

Calella 18.529 

Canet de Mar 14.183 

Dosrius 5.176 

Malgrat de Mar 18.504 

Masnou, el 22.550 

Mataró 124.084 

Montgat 10.859 

Òrrius 651 

Palafolls 9.027 

Pineda de Mar 26.066 

Premià de Dalt 10.289 

Premià de Mar 28.145 

Sant Andreu de Llavaneres 10.541 

Sant Cebrià de Vallalta 3.337 
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Sant Iscle de Vallalta 1.322 

Sant Pol de Mar 5.073 

Sant Vicenç de Montalt 5.878 

Santa Susanna 3.338 

Teià 6.154 

Tiana 8.151 

Tordera 16.318 

Vilassar de Dalt 8.865 

Vilassar de Mar 19.918 

Maresme 436.487 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 

El Maresme registra un creixement poblacional notablement superior al que viu Catalunya. El 

2011 la població comarcal es va incrementar en 3,08 persones més per cada 1.000 habitants, 

mentre a Catalunya el creixement total era d’1,80 per mil. A la comarca el creixement total 

s'origina principalment per un major nombre de naixements enfront de les defuncions (3,02 per 

mil), mentre que el creixement poblacional amb origen en migracions és tan sols de 0,06 per mil. 

El saldo migratori al Maresme continua sent mínimament positiu, mentre que el conjunt català 

és negatiu i perd una persona per cada mil habitants i any, que fa que el creixement natural, 

semblant al de la comarca, es vegi reduït en un terç per aquest fet. 

Creixement de la població. Taxa bruta per 1.000 habitants. 2011 

Index Maresme Catalunya 

Creixement natural 3,02 2,83 

Creixement migratori 0,06 -1,03 

Creixement total 3,08 1,80 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

El creixement poblacional relatiu del Maresme, entre els anys 2001-2011 és sensiblement 

superior tant en creixement natural com migratori al de Catalunya. Per cada 1.000 habitants, la 

comarca ha crescut, de mitjana, 1,1 persones degut al creixement vegetatiu i 1,6 a les  

migracions. En total 2,7 persones més que el conjunt català. 

Creixement intercensal 2001-2011 de la població. 2011 

Index Maresme Catalunya 

Creixement total 77.668 1.176.733 

Creixement total (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) 19,64 16,98 

Creixement natural (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) 4,14 3,04 

Creixement migratori (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) 15,51 13,94 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

La població comarcal registra taxes de variació similars a les de la província i del país els anys 

2009 (entorn del 1,44%) i 2012 (al voltant del 0,40%). El 2010 i 2011 les variacions poblacionals al 

Maresme (a l’entorn de l'1%) són superiors a la provincial i a Catalunya (properes al 0,4%). 
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Taxes de variacions anuals de la població 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

5.1.1.1 Població per sexe 

El 49,6% de la població està formada per homes i el 50,4% per dones. Una composició similar a la 

de Catalunya, on el 50,6% són dones i el 49,4% homes. 

Població. Per sexe. 2012 

 Maresme Catalunya 

Homes 216.555 3.741.628 

Dones 219.932 3.829.280 

Total 436.487 7.570.908 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 

Els municipis de Caldes d'Estrac compta amb un 10,39% més de dones i Tiana i el Masnou amb 

més d’un 8%. A Sant Iscle de Vallalta i Sant Cebrià de Vallalta succeeix el contrari. En ambdós 

casos, hi ha un 7,9% més d'homes que de dones. 
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Font: Elaboració pròpia a partir d'arxius de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de dades de l’Institut d'Estadística de 
Catalunya 

5.1.1.2 Població per grups d’edat 

Per grups d'edat, la població del Maresme segueix una distribució semblant a la de la província 

de Barcelona i de Catalunya. L'estructura és pròpia de societats avançades, amb taxes de 

creixement vegetatiu gairebé nul, població amb més esperança de vida i cada vegada més 

envellida, en què pràcticament no hi ha recanvi complet de la població en edats actives. Els tres 

àmbits territorials esmentats compten amb un nombre d’efectius per al grup de 15 a 64 anys al 

voltant del 67,5% la població total. El Maresme, en canvi, disposa de més població jove (16,6%) i 

menys població d'edat avançada (27,0%) que la província i Catalunya, que compten amb el 15,5% 

de joves de fins a 14 anys i als voltants d’un 29, 1% de majors de 64.  

Població. Per grups d'edat. 2012 

Grup d'edat Maresme Barcelona (província) Catalunya 

De 0 a 14 anys 72.424 859.475 1.183.272 

De 15 a 64 anys 295.360 3.740.229 5.100.115 

De 65 a 84 anys 58.843 814.685 1.098.405 

De 85 anys i més 9.860 137.661 189.116 

Total 436.487 5.552.050 7.570.908 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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El major naixement d'homes i el major índex de defuncions masculines fa que el grup de població 

d'homes fins a 14 anys sigui superior al de 65 anys en endavant, de manera que el recanvi 

poblacional en edats d'activitat laboral es verificaria en aquest gènere, a la comarca. En el 

conjunt català aquest fenòmen és menys acusat.  

Població. Per grups d'edat. Homes. 2012 

Grup d'edat Maresme Catalunya 

De 0 a 14 anys 37.495 609.471 

De 15 a 64 anys 149.496 2.586.994 

De 65 a 84 anys 26.690 486.409 

De 85 anys i més 2.874 58.754 

Total 216.555 3.741.628 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

A Catalunya, respecte a la població femenina es comprova el contrari del què s'ha descrit per als 

home on, la població de dones de 65 anys i més és ostensiblement superior a la de 14 anys i 

menys. Aquesta tendencia també es produeix al Maresme però amb uns nivells menys 

rellevants. Concretament, la diferència no representa més del 10% sobre la població masculina.  

Població. Per grups d'edat. Dones. 2012 

 

 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

5.1.2 Piràmide de població 

L'estructura de la piràmide de població del Maresme respon a un esquema de societat occidental 

en transició a la modernitat. És una piràmide regressiva que reflecteix una tendència a 

incrementar l'amplitud dels trams superiors i reduir la dels grups de menor edat. No obstant 

això, encara posseeix una base relativament àmplia. Es constata una pèrdua d’efectius en edats 

de formació preuniversitària i universitària que denota la sortida de joves del Maresme, bé per  

cursar estudis en altres comarques o regions, bé per inserir-se al món laboral fora de la comarca. 

La piràmide poblacional reflexa que l'esperança de vida en les dones és més gran que la dels 

homes, i així mateix la mortalitat femenina és menor que la masculina. Igualment es comprova 

que neixen més homes que dones. 

Grup d'edat Maresme Catalunya 

De 0 a 14 anys 34.929 573.801 

De 15 a 64 anys 145.864 2.513.121 

De 65 a 84 anys 32.153 611.996 

De 85 anys i més 6.986 130.362 

Total 219.932 3.829.280 
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Des dels primers grups d’edat fins la franja de 45 a 49 anys hi ha més homes que dones. En els 

grups d'edat a partir dels 50 anys d'edat, s’inverteix la tendencia i hi ha més dones que homes.  

Maresme. Població per sexe i edat quinquennal. 2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

Barcelona i Catalunya. Població per sexe i edat quinquennal. 2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

5.1.3 Taxes de dependència i envelliment 

Les taxes de dependència del Maresme són menors que en els àmbits territorials superiors la 

qual cosa, suposa un avantatge pel que fa a la capacitat d'activitat i generació de riquesa que 
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poseeix la població, per l'edat de la població activa i potecialment activa i els grups d'edat 

teòricament passius. 

5.1.3.1 Taxa de dependència total 

La taxa de dependència és sensiblement menor al Maresme que a Catalunya i que a la província 

de Barcelona. En aquestes últimes, l'índex és idèntic, 48,4%, en part a causa de què la Província 

de Barcelona acull el 73,3% de la població catalana.  

Taxa de dependència total. 2012 

Població Maresme Província de Barcelona Catalunya 
0-14 anys 72.424 859.475 1.183.272 

15-64 anys 295.360 3.740.229 5.100.115 
> 64 anys 68.703 952.346 1.287.521 

Taxa de dependència total 47,8% 48,4% 48,4% 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

5.1.3.2 Taxa de dependència de la població envellida 

La menor taxa de dependència general al Maresme s'explica perquè la relació de població en 

edat avançada, de 65 anys i més, és menor a la comarca que a la província i que al país. La 

població major de 64 anys del Maresme té un pes sobre la seva població total més d’1,5 punts 

percentuals superiors al pes d’aquesta població a la província de Barcelona. Tot i que la població 

entre 15 i 64 anys és la població potencialment activa, i no la població efectivament activa, es 

pot inferir que aquesta diferència reflecteix una major capacitat de la població del Maresme per 

contribuir a l’activitat econòmica. 

Taxa de dependència de població envellida. 2012 

Població Maresme Província de Barcelona Catalunya 
> 64 anys 68.703 952.346 1.287.521 

15-64 anys 295.360 3.740.229 5.100.115 
Taxa de dependència envellida 23,3% 25,5% 25,2% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

5.1.3.3 Taxa de dependència infantil 

La major quantitat d’efectius en edats joves al Maresme que a Catalunya i la província, en relació  

a la població total, incrementa la taxa de dependència infantil al Maresme fins a situar-la 

comparativament, en un 1,4% més. Això obliga a prestar més atenció, si és possible, la necessitat 

de disposar d'un teixit empresarial més ampli o amb més activitat, amb la finalitat que es generin 
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oportunitats d'ocupació per a una població jove que progressivament ha d'anar incorporant-se al 

món laboral en pocs anys. 

Taxa de dependència infantil. 2012 

Població Maresme Província de Barcelona Catalunya 
0-14 anys 72.424 859.475 1.183.272 

15-64 anys 295.360 3.740.229 5.100.115 
Taxa de dependència infantil 24,5% 23,0% 23,2% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

5.1.3.4 Evolució de la taxa de dependència 

L'evolució de l'índex de dependència total als últims 30 anys segueix un patró molt similar al 

Maresme, a la província de Barcelona i a Catalunya. En els tres casos, les relacions entre els grups 

d'habitants d’edats dependents i la població potencialment activa pren valors mínims en la 

dècada dels 2000. A partir d'aquest moment es va incrementant fins l’actualitat, en què assoleix 

valors propers al 50%. 

La taxa de dependència juvenil és sempre major al Maresme que a Barcelona i Catalunya al llarg 

del període analitzat. Durant els anys 1980 i 1990 aquest índex es van reduir notablement degut  

a una reducció considerable de la natalitat i a l’augment de les generacions laboralment actives. 

En els anys 2000, la taxa es va tornar a incrementar de nou a un ritme més moderat que s'ha 

mantingut fins el 2012, any en què se situa entorn del 25% en els tres àmbits territorials. 

Pel que fa a l'índex de dependència senil, des de 1981, al Maresme succeia el contrari que amb el 

de dependència juvenil: la taxa està en tot moment per sota de la que registren els dos àmbits 

territorials inmediátamente superiors. L'increment de l'esperança de vida per la millora de les 

condicions i la qualitat d'aquesta, fan que el nombre de persones amb 65 o més anys que 

depenen de la població potencialment activa sigui cada vegada més gran. En el primer lustre de 

la dècada dels 2000, la taxa s'estabilitza, i fins i tot baixa a Barcelona i Catalunya com a 

conseqüència de la incorporació als grups d'edat actius laboralment parlant, dels nascuts 15 anys 

abans. A partir del 2005 l'increment de la taxa és més gran que el de l'índex de dependència 

juvenil. Encara que els dos Índexs se situen al voltant del 25% en l'actualitat, la dependència senil 

es planteja com un repte de major dimensió pel volum i la precipitació amb què es produeix. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instut d'Estadística de Catalunya. 

 

L'efecte conjunt d'aquests moviments naturals fa predir un increment sostingut de les taxes de 

dependència, com passa en la majoria de les societats modernes occidentals. Això planteja la 

necessitat que la població potencialment activa generi riquesa i suport econòmic suficient per 

assegurar i mantenir el benestar tant de les classes tècnicament passives com d’aquells que, per 

edat, encara no formen part del mercat laboral. Actualment, de cada 4 persones d'entre 15 i 64 

hi ha un menor de 15 anys i una persona major de 64, és a dir, una persona dependent per cada 

dues persones potencialment actives. 

5.1.3.5 Taxa d’envelliment 

Com era d'esperar, la menor xifra de població relativa de més de 64 anys a la comarca que a 

Catalunya, fa que la taxa d'envelliment sigui també menor, amb un 1,3% de diferència, per 

situar-se en el 15,7% al Maresme. 

Quant a la taxa de sobre envelliment, aquesta augmenta a mesura que s'amplia l'àmbit 

territorial. Si bé al Maresme és del 2,26%, a la província és del 2,48% i a Catalunya és del 2,50%. 

La qual cosa manté la afirmacions que la comarca disposa d’una població de menor edat i amb 

menor grau de dependència dels grups poblacionals actius. 
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Taxa d'Envelliment. 2012 

Població Maresme Província de Barcelona Catalunya 
> 64 anys 68.703 952.346 1.287.521 

Població total 436.487 555.2050 7.570.908 
Taxa d’envelliment 15,7% 17,2% 17,0% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d'Estadística de Catalunya. 

5.1.4 Natalitat 

El 2012 es van registrar 4.370 naixements al Maresme. El naixement d'homes és major a la 

comarca i a Catalunya que el de dones. El 2012 un 52,3% dels naixements al Maresme van ser 

d'homes, mentre que un 47,7% van ser de dones. El naixement d'homes supera doncs en un  

9,8% al de dones. A Catalunya el fenòmen és menys acusat, 51,5% d'homes davant 48,5% de 

dones (6,2% més d'homes que de dones). 

 Naixements. Per sexe. 2012 

Sexe Maresme Catalunya 

Nens 2.287 39.706 

Nenes 2.083 37.392 

Total 4.370 77.098 

Taxa bruta de natalitat 10,07 10,28 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 
 

El Maresme posseeix un indicador de natalitat una mica inferior al del conjunt de Catalunya. Per 

cada 1.000 habitants existents a mitjans de l'any 2012, es registra un nombre mitjà de nascuts 

vius de 10,07, mentre que a Catalunya va ser de 10,28. 
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5.1.5 Mortalitat 

Van morir 3.516 persones l'any 2012 al Maresme. Quant a l'indicador de mortalitat, la comarca 

es troba també sensiblement per sota del conjunt català. El 2012 es van registrar 8,11 defuncions 

per cada 1.000 habitants registrats a mitjans d'any, mentre que a Catalunya el registre va ser de 

8,37 defuncions. El Maresme ocupa el lloc 13 entre les comarques catalanes que presenta menor 

taxa bruta de moratalidad registrada. 

Defuncions. Per sexe. 2012 

 Maresme Catalunya 

Homes 1.708 31.640 

Dones 1.808 31126 

Total 3.516 62766 

Taxa bruta de mortalitat 8,11 8,37 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

Contrariamentent al que es podria esperar atesa l'estructura poblacional descrita, la mortalitat 

femenina el 2012 va ser un 5,9% major que la masculina. 

5.1.6 Esperança de vida 

Els habitants de la província de Barcelona tenen una esperança de vida en néixer de 82,6 anys, el 

2011. Una edat molt alta que reflecteix condicions de vida bastant bones pròpies d'una societat 

avançada. A Catalunya aquesta estimació d'edat màxima és de 82,5 anys. Ambdués magnituds 

són notablement superiors a la mitjana de la zona euro, en la qual s'assoleixen els 80,4 anys, una 

edat, ja de per si considerable. 

L'esperança de vida de les dones a la província de Barcelona, se situa al voltant dels 85,4 anys, 

mentre que la dels homes és de gairebé 5 anys menys (79,6). 

Esperança de vida en néixer per sexe. 2011 

Sexe Barcelona Catalunya 

Homes 79,6 79,5 

Dones 85,4 85,3 

Ambdós sexes 82,6 82,5 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

Entre 2003 i 2011 l'edat a la qual un habitant arriba amb probabilitat màxima, va créixer en 2,4 

anys (un 3,0%); en homes es va ampliar en 2,6 anys i en les dones 2. Per cada any natural 

transcorregut des de 2003, l'esperança de vida s'ha incrementat a Catalunya en 109 dies. A la 

zona Euros, si bé es partia d'una edat menor, l'increment de l'esperança de vida per cada any 

natural ha estat de 123 dies. 
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5.1.7 Migracions 

En aquells canvis de residència a Espanya en els quals els municipis del Maresme han estat 

destinació o origen, es registren majors entrades que sortides de residents, en particular, 1.084 

persones. Aquest saldo és el resultat de 248 sortides cap altres municipis, no catalans i 1.332 

entrades de residents procedents exclusivament d’altres municipis catalans de les restants 

comarques. Aquest fenòmen situa al Maresme com una destinació residencial i amb molta 

probabilitat, a més, de treball. El saldo migratori intern representa per terme mig cada any el 

0,7% de la població des de 1998. 

Maresme. Migracions internes. Saldos 
destinació procedència. 2012 

Destinació / procedència Maresme 

Saldo amb Catalunya 1.332 

Saldo amb Espanya -248 

Total 1.084 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

8.098 persones van canviar de residència el 2012 dins dels municipis del Maresme. 8.480 es van 

traslladar a altres municipis de Catalunya i 9.812 van venir d’altres municipis catalans. 2.524 van 

arribar a la comarca procedents de municipis d'Espanya i 2.772 van sortir cap a d’altres localitats 

espanyoles. 

L'evolució del saldo migratori, des de l'any 1988, sempre ha estat favorable al Maresme, i ofereix 

una marcada tendència decreixent des de 1998. El 2012 el saldo tan sols representa el 0,2% de la 

població de dret. El 1998 va assolir el màxim nivell del període considerat, amb un saldo que 

representava l’1,4% de la població d’aquell any. 

No obstant, les persones tenen cada vegada menys inconvenients per canviar la seva residència 

de localitat. Els volums de persones que cada any canvien de residència creixen els últims 25 

anys. Des dels 14.112 movients migratoris interns realitzats 1988 des de o cap al Maresme, fins 

els 30.559 de 2012, les emigracions han anat creixent a un 6,6% anual de mitjana i les 

immigracions l'han fet a un ritme del 4,1%. 

Les persones que van establir la seva residència a la comarca procedents de fora d'Espanya van 

ser 3.224 el 2012. Del 33,2% d'elles no en consta, estadísticament, la seva procedència. Un fet 

que podria revelar cert grau d’irregularitat en aquesta immigració. El 21,7% de la immigració 

externa prové d'Amèrica, el 15,2%, d’Àfrica i el 14,6% de països de la Unió Europea. No obstant 

això, el moviment immigratori extern cap a la comarca ha baixat un 50,3% des de 2004. Aquell 

any, l'origen principal d'immigració externa era Àfrica, d'on procedia el 35,4% dels arribats i 

Amèrica des d’oin va arribar el 32,8%. En aquests darrers 8 anys ha canviat substancialment 
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l'estructura de la immigració externa al Maresme, amb un efecte d'atracció clar sobre els països 

de la Unió Europea . 

Immigració exterior. Per lloc de 
procedència. 2012 

Lloc Maresme Catalunya 

UE 470 17.446 

Resta del món 2.754 75.179 

Total 3.224 92.625 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

Hi ha poques dades referides als llocs de destinació de les persones que canvien la seva 

residència des del Maresme cap a llocs fora d'Espanya. Més del 70% de les sortides tenen destí 

desconegut o responen a baixes per caducitat dels permisos de residència. 

De manera contrària a les evolucions que ha tingut fenòmens immigratori, l'emigració fora 

d'Espanya des de la comarca s'ha incrementat un 101,3% entre 2006 i 2012. Tot això fa que el 

saldo migratori extern sigui negatiu el 2012 (-443), ja que les sortides sumen 3.667. Aquest ha 

estat el primer any en què aquest saldo s'ha invertit, almenys, als últims 8 anys. Tradicionalment 

les immigració han estat molt superiors a les emigracions externes. 

5.1.8 Població estacional 

L'Institut d'Estadística de Catalunya estima que la població anual amb què compta el Maresme 

considerant l'estacionalitat és de 443.735 habitants l'any 2012, fet que suposa 7.248 habitants 

que, de mitjana anual, se sumen a la població de dret. L'estacionalitat no és un fenòmen que 

caracteritzi substancialment al conjunt del Maresme, en termes generals i en termes de saldo. La 

comarca se situa en un nivell mitjà en relació amb la resta de comarques catalanes. El país, com a 

agregat de les dades comarcals registra una sobrepoblació deguda a l'estacionalitat de 2,0 

habitants estacionals per cada 100 residents. No obstant això, comarques com la Cerdanya o la 

Vall d'Aran incrementen temporalment la seva població fins un 33%, mentre que, moltes d'elles 

pràcticament no veuen modificat el nombre d'habitants o aquest queda reduït a un mínim 3%, 

com és el cas de l'Anoia o el Baix Llobregat. 

Maresme Població equivalent a temps complet anual (ETCA). 2011 

 Maresme Catalunya 

Població estacional ETCA 7.248 154.371 
Població resident 436.487 7.570.908 
Població ETCA 443.735 7.725.279 
Població ETCA / població resident (%) 101,7% 102,0% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya 

 



 5 SOCIETAT 

224 

 

Alguns municipis del Maresme destaquen per l’elevat volum de població estacional que 

mantenen al llarg de l'any. És el cas dels municipis amb fort dinamisme en el sector turístic i en 

l'àmbit de la segona residència. Un exemple molt clar d'aquest fet és Santa Susanna que, 

anualment, multiplica gairebé per 2,5 la seva població. A distància d'aquest municipi, es troba 

Calella que incrementa la seva població en un 35% cada any. Malgrat de Mar, Sant Pol, Pineda de 

Mar o Cabrera ho fan per damunt del 10%. 

Maresme. Estimacions de població estacional (ETCA). Distribució per municipis. 2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
No hi ha dades de Caldes d'Estrac; Òrrius; Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta, ja que la informació només es troba 

disponible per a municipis majors de 5.000 habitants i les capitals comarcals. 
 

La comarca manté un nivell estable de població estacional durant els darrers 10 anys, al voltant 

del 101,4%. No vol dir que no es produeixin variacions poblacionals, sinó que les positives 

queden pràcticament compensades amb les negatives en el còmput anual. 

Les principals variacions de població ocasionades per períodes de vacances o circumstàncies 

conjunturals dins un mateix any, es produeixen sobretot a nivell local. 

L'anàlisi dels períodes de l'any que registren majors variacions poblacionals revela que les causes 

principals de les variacions positives són el turisme i la utilització de segona residència motivats 

pel bon clima, el sol i les platges, així com l'augment de l'ocupació al sector serveis directament o 

indirectament relacionats amb l'augment de l'activitat econòmica per les dues causes 

esmentades. 
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El tercer trimestre de l'any mostra els majors increments de població. De mitjana, i des de 2002, 

la població comarcal s'incrementa en 42.492 persones el trimeste de juliol a setembre. 

L'ocupació en altres sectors i la tornada als llocs de residència de turistes i usuaris de segona 

residència són les causes fonamentals de les variacions negatives de població en les èpoques de 

tardor i hivern. El quart trimestre les variacions mitjanes del població són de -9.917 persones i el 

primer trimestre de l'any, arriben a les -13.380.  

Maresme. Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre. 2002-2011 

(Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA)) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya 

5.1.9 Lloc denaixement 

El 67,8% de la població resident al Maresme va nèixer a Catalunya. A l‘àmbit català aquest 

percentatge és una mica menor (63,2%). El percentatge de residents nascuts a la resta d'Espanya 

és molt similar tant a la comarca com al país. La proporció de residents nascuts a l'estranger és 

un 4,1% més gran a Catalunya que al Maresme. El 13,7% dels residents de la comarca va nèixer a 

l'estranger. 
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Població. Per lloc de naixement. 2012 

Lloc de naixement Maresme Catalunya 

Catalunya 295.877 4.785.157 

Resta d'Espanya 80972 1.443.480 

Estranger 59638 1.342.271 

Total 436.487 7.570.908 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

La pràctica totalitat (96,0%) dels residents de la comarca nascuts a Catalunya, ho van fer a la 

província de Barcelona. La major part dels residents al Maresme nascuts en altres comunitats 

autònomes espanyoles prové d'Andalusia (42,5%). El 13,0% té Extremadura com a lloc de 

naixement. 

Maresme. Població segons lloc de naixement per comunitats 
autònomes. 2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

Entre els anys 2000 i 2012 la població de la comarca nascuda a l'estranger ha crescut a un ritme 

de l’11,3% anual fins a situar-se al 13,7% del total i la nascuda a la província de Barcelona a 

l’1,8%, mantenint una presència al voltant del 65%. Si bé el major creixement conjunt el registren 

els nascuts fora d'Espanya, el ritme al qual augmenta és cada vegada menor. Fins a tal punt que 

el 2012 va ser el primer any de la sèrie en què la població nascuda a l'estranger va disminuir 

respecte l'any anterior (-0,4%; 214 residents). Els nascuts en províncies catalanes diferents de 

Barcelona varien en termes positius molt lleument. I els nascuts a la resta de comunitats 
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autònomes disminueixen progressivament a un ritme de 0,7% cada any, i el 2012 suposen un 

18,6% del total. 

Maresme Evolució de llocs de naixement de la població. 2000-2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

En termes relatius, sobre la població total de la comarca, l'estructura de l'origen poblacional ha 

canviat substancialment en els 12 darrers anys. El 2001, 2002 i 2003 la presència de nascuts a 

l’estranger es va incrementar anualment més d’un 20% cada any de mitjana. Aquestes taxes de 

variació s’han reduït dràsticament i en el període 2000-2012 la tendència és clarament negativa: 

encara que pel conjunt del període la proporció de nascuts a l'estranger s'ha incrementat de 

mitjana a un ritme del 9,1% anual mitjà, des de 2012 a la comarca marxen més nascuts a 

l'estranger dels que s'hi incorporen. La tendència sembla predir que es mantindrà aquest saldo 

negatiu durant diversos anys. La situació de crisi ha anul·lat l'efecte crida sobre els nascuts a 

l'estranger. 

5.1.10 Nacionalitat 

El 15,7% de la població catalana el 2012 és de nacionalitat estrangera, mentre que al Maresme la 

porporció és del 12,2%. De la resta de població, no hi ha gairebé diferències quant a gènere i 

aquestes són inferiors al 2,5%, en el cas de Catalunya i de l’1,7% en el del Maresme. Aquestes 

mínimes diferències són les pròpies del creixement i estructura naturals de la població. 
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Es tram d’edat que concentra majors residents amb nacionalitat espanyola i de la resta de la 

Unió Europea és el comprès entre els 35 a 39 anys. 

Població. Per nacionalitat. 2012 

Nacionalitat Maresme  Catalunya  

Espanyola 383.350  6.384.129  

Homes 188.492 3.110.970 

Dones 194.858 3.273.159 

Estrangera 53137  1.186.779  

Homes 28.063 630.658 

Dones 25074 556.121 

Total 436.487  7.570.908  
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

En el cas de la població de nacionalitat estrangera, el nombre d’efectius masculins és 

sensiblement més gran que el de dones. Són més els homes que s'aventuren a migrar des 

l'estranger que les dones. A Catalunya la diferència entre la proporció d'homes i de dones de 

nacionalitat estrangera és del 6,3%, mentre que aquest percentatge al Maresme és del 5,6%. 

Maresme. Població segons nacionalitat per continents. 2012 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

Altres 12,2% 
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Pel que fa referència a les nacionalitats, és destacable que 23.308 de les persones que resideixen 

a la comarca tenen nacionalitat africana, el 5,3% de la població. D'elles, 14.214 són homes i 

9.094 dones i, al seu torn, 2.888 són nens i nenes de menys de 5 anys. El grup d'edat en què es 

concentren més residents és el de 30 a 34 anys. 

Les nacionalitats que major nombre de residents aporten a la comarca després de les africanes, 

provenen de països de l'Amèrica del Sud i de la Unió Europea. 

El percentatge de persones amb nacionalitat africana que resideixen a Catalunya és del 4,3%, 

seguida de nacionalitats de la Unió Europea exclosa Espanya, amb el 4,1% de la població. 

5.1.11 Lloc de residència 

La població del Maresme que resideix a l'estranger és molt escassa i representa només l’1,6% del 

total. La proporció de residents a l'estranger a Catalunya és un punt superior: 2,6%. No hi ha 

diferències substancials quant a gènere, ja que d'aquests residents a l'estranger pràcticament hi 

ha el mateix nombre de dones que d'homes, tant a la comarca com al país. 

Població resident a l'estranger. Per sexe. 2013 

Sexe Maresme Catalunya 

Homes 3.547 100.545 

Dones 3666 102.705 

Total 7.213 203.250 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

5.1.12 Llars 

Segons el Cens de 2011, el parc d’habitatges del Maresme representa el 5,5% del parc del 

conjunt de Catalunya, 213.402 unitats respecte a més de 3.863.381. Del total a la comarca, el 

10,6% estaven buits64, un percentatge que és inferior al que registra aquest tipus d’habitages al 

conjunt català (11,6%). 

Habitatges familiars. Per tipus. 2011 

Tipus Maresme Catalunya 

Principals 166.198 2.944.944 

Secundaris 24.500 470.081 

Buits 22.704 448.356 

Total 213.402 3.863.381 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

_______________ 

64
 Segons el Cens, un habitatge buit és aquell que roman sense ser ocupat, està disponible per vendre o llogar o, fins i 

tot, abandonat. D’altra banda, segons la LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, un habitatge buit és 
aquell que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. 
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D’altra banda, prop del 78% dels habitatges del parc comarcal eren residències principals, és a 

dir, l’any 2011 el Maresme tenia gairebé 167.000 llars, el 5,6% de les llars de Catalunya. 

Quant a la ràtio de béns immoble per persona, al Maresme presenta un valor inferior al de 

Catalunya. A la comarca hi ha el 2013, 0,73 finques per habitant mentre que a Catalunya n’hi ha 

0,77. Suposant que ambdués delimitacions territorials hi ha la mateixa proporcions d'habitatges, 

es pot concloure que el parc d'habitatges en relacions amb la població és inferior al Maresme 

que a Catalunya. 

No obstant, l'anterior, el valor cadastral de les finques de la comarca és notablement superior 

per terme mitjà al de les del conjunt de Catalunya. Entre 2006 i 2013 el valor cadastral per 

immoble del Maresme per terme mig és un 20,68% més gran que el de Catalunya. El 2013 es 

situa en 77.310 euros, mentre a Catalunya és de 65.605. Es pot concloure, doncs, que a la 

comarca hi ha menor nombre d'habitatges però de més valor.  

5.2 Anàlisi dels col·lectius més vulnerables del territori 

5.2.1 Renda/riquesa 

La renda familiar disponible bruta (RFDB) del Maresme es situava a 7.334.000 d'euros l'any 2010, 

el que representava 17.100 euros per habitant i coincideix pràcticament amb la del conjunt de 

Catalunya, sent el 101,5% de la mateixa. 

Respecte a la resta de comarques catalanes, el Maresme se situa en el 17è lloc en relació a 

territoris que posseeixin millor xifra de RFDB de les 41 comarques catalanes. Aquesta dada 

reflexa una situació acceptable de la comarca a nivell econòmic general, però no implica una que 

la distribució d'aquests nivells de riquesa sigui equitativa.   

Renda familiar disponible bruta (Base 2008). 2010 

 Maresme Catalunya 

RFDB (Milers d'euros) 7.334.301 125.141.484 

RFDB per habitant (Milers d'euros) 17,1 16,9 

RFDB per habitant (Índex Catalunya = 100) 101,5 100 

 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Any 2010, dades provisionals. 

 

L'evolució recent de la renda familiar disponible bruta reflexa un comportament similar al del 

conjunt català encara més accentuada a la comarca. Com al país la RFDB es redueix en 500 euros 

per habitant entre 2008 i 2010, al Maresme aquest mateix indicador baixa en 800 euros, des dels 

17.900 euros del 2008 fins als 17.100 del 2010. 
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El diferencial amb el conjunt de comarques, per tant s'ha reduït en els períodes esmentats. La 

tendència apunta que en els següents exercicis el nivell de RFDB puc quedar per sota de l’agregat 

català. 

Renda familiar disponible bruta (RFDB) (Base 2008). 2008-2010 

 RFDB 
 (Milers d'euros) 

RFDB per habitant (milers d'euros) índex Catalunya = 100 

Any Catalunya Maresme Catalunya Maresme Maresme 

2008 127.083.133 7.476.634 17,4 17,9 102,7 

2009 128.665.496 7.523.151 17,4 17,7 101,8 

2010 125.141.484 7.334.301 16,9 17,1 101,5 
 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Anys 2009 i 2010, dades provisionals. 

Les dades sobre liquidacions i recaptació de l'impost sobre la renda de les persones físiques 

aporten una altra perspectiva sobre la riquesa de les famílies de la comarca. 

Per a l'últim exercici disponible (2011), la base liquidable i la quota que per terme mitjà s'ha 

liquidat per IRPF al Maresme és superior a la de Catalunya, la qual cosa indica que per terme 

mitjà els contribuents de la comarca tenen ingressos o percebran rendes superiors en volum als 

de la resta de Catalunya. El volum de quota d'aquest impost, amb caràcter progressiu, recull 

l'efecte d'una major base en la liquidació i per tant és també major que a la resta del territori 

català en suport conjunt. 

En revisar les dades d'IRPF del període 2000-2011, es comprova que, en tots els exercicis, el tipus 

mitjà impositiu aplicació per terme mitjà a la comarca és superior al del conjunt català, amb un 

mínim de 0,3% de diferència, i un màxim de 1,1% assolit el 2009. És possible concloure, per tant, 

que el nivell mitjà d'ingressos i renda a la comarca és superior al de l'agregat de comarques de 

Catalunya. 

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 2000-2011 

 Maresme Catalunya 

Any Base imposable 
per declarant 

Quota de 
l'autoliquidació 
per declarant 

Tipus mitjà 
impositiu 

Base imposable 
per declarant 

Quota de 
l'autoliquidació 
per declarant 

Tipus mitjà 
impositiu 

2011 21.909 5785 26,4% 21398 5524 25,8% 

2010 22201 5.808 26,2% 21594 5.495 25,4% 

2009 22386 5704 25,5% 21668 5.276 24,3% 

2008 22678 5738 25,3% 21928 5338 24,3% 

2007 21.725 4.549 20,9% 20.843 4303 20,6% 

2006 19.924 4496 22,6% 19259 4.195 21,8% 

2005 18749 4.004 21,4% 18.032 3.709 20,6% 

2004 17.730 3.636 20,5% 17.056 3.387 19,9% 

2003 17.107 3.441 20,1% 16491 3.204 19,4% 

2002 14.026 3.474 24,8% 13.468 3.271 24,3% 

2001 13.390 3.287 24,5% 12.886 3.130 24,3% 
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2000 12.537 3.116 24,9% 11983 2.919 24,4% 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 

Tot i la posició relativament favorable de la població del Maresme en termes de renda, d’acord 

amb les dades anteriors, 39,96 famílies del Maresme percebien ajuts de suport a les famílies amb 

fills en edat infantil l'any 2010, per cada 1.000 habitants. Això vol dir, 17.224 famílies en total i 

20.558 menors beneficiaris. A Catalunya la proporció de famílies amb fills menors que necessiten 

i perceben ajudes regulades són menors, 39,12 per cada 1.000 habitants. A la província de 

Barcelona el nombre de famílies en reació amb la població de dret és encara menor (38,58). 

5.2.2 Educació 

La taxa d'escolarització en edats de 2 a 4 anys al Maresme és major que a Catalunya el 2011. De 

cada 100 persones en aquest tram d'edat, 84,79 es troben matriculades en centres d’educació 

infantil o primària. A Catalunya aquesta ràtio se situa en 82,75 per 100. 

Als últims trams d'edat juvenil però la diferència en la taxa d'escolarització entre la comarca i els 

àmbits territorials en què s'insereix és notable. Als 16 anys a la comarca estan matriculats a 

ensenyaments obligatoris el 84,99% dels joves d'aquesta edat. A Catalunya aquesta ràtio és del 

89,94% i a la província de Barcelona és del 90,42%. Amb un any més (17) la bretxa s'incrementa 

encara més, al Maresme tan sols 74,56 de cada 100 joves estan escolaritzats mentre que a la 

província i el país supera el 81%. 

Part de l’explicació pot raure en el fet que tradicionalment els joves a les famílies s'incorporaven 

a l'àmbit laboral a la indústria tèxtil o en el sector agrícola a edats primerenques. Les dades 

mostren que aquesta costum, encara que amb molta menys intensitat, es manté.  

El Maresme se situa per damunt de la mitjana del conjunt de comarques catalanes quant a 

equitat de matrícules entre escoles públiques i privades, però, es troba per sobre del conjunt 

respecte a l'índex de segregació65 entre centres escolars. En resum, aquesta situació indica una 

més adequada integració dels alumnes estrangers a la comarca respecte a xarxa pública i privada 

però una concentració en determinats centres escolars i exclusió en altres d'aquest alumnat. Així 

mateix, l'índex de segregació s'ha incrementat entre els cursos 2007-08 i 2012-13 en educació 

infantil i primària en els centres publics, del 0,099 al 0,105.  

_______________ 

65
 Índex de Hutchens, Proposta sota el nombre "d'índex de l'arrel quadrada" (Hutchens, 2001). 
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Maresme. Nivell d'instrucció de la població. 2012 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Consell Comarcal del Maresme 

A la comarca hi ha un bon nombre de persones que posseeix l'ensenyament secundari  obligatori 

o els seus equialentes anteriors finalitzats, concretament el 37,1% de la població. D’ells, es 

necessari excloure al 12,4% de la població, degut a que són menors de 10 anys. L’1,6% dels 

habitants té la condició d'analfabet ja que no saben ni llegir ni escriure. El 23,1% del total de 

població només compta amb certificat d'escolaritat, no més de 5 cursos d'EGB o la primària no 

conclosa. 

Pràcticament una quarta part de la població del Maresme no té els estudis d'ensenyament 

obligatori finalitzats quan estan en edat de tenir-los. Aquest indicador reflexa l'existència d'un 

bon nombre de persones que tindran majors dificultats d'accés, progrés o permanència al 

mercat de treball. 

La població que posseeix el títol de Batxillerat, Formació Professional de Grau Superior, o 

Universitari equivalent a Diplomat o Grau és més àmplia que la que compta amb titulacions en el 

nivell formatiu inmediátamente inferior (Titulacions de Formació Professional de Primer Grau o 

Grau Mitjà, Oficialia Industrial, Ensenyament Secundari Obligatori o equiparables a elles). 

En el primer grup s'insereix el 35,1% de la població, al que caldria afegir un 1,0% més si es 

consideren aquelles persones titulades universitàries de postgrau. En el segon s’hi troben el 

26,7% de la població. 

Aquest és un fet tenir en compte, ja que es constata que entre la població amb formació que 

com a mínim supera l'obligatòria, hi ha major nombre de persones amb formació avançada que 
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amb formació bàsica i per tant la preparació, predisposicions i possibilitats professionals per 

trobar els ocupació són majors. 

Per franges d'edat, les que concentren major nombre de persones que no saben llegir ni escriure 

és aquella entre 15 i 24 anys. El 60,8% d'aquestes persones es troba en aquesta franja d'edat. 

Aquest fet es preocupant, ja que revela l'existència, en el passat molt recent, d'un procés de 

generació de població amb molt limitades aptituds per a la incorporació a l'àmbit laboral i  

desenvolupament humà integral i por tant situa a aquestes persones en evident risc d'exclusió 

social. En aquest grup de persones analfabetes és possible que es trobin immigrants, que com 

s'ha citat prèviament procedeix en la seva majoria del continent africà en el qual les facilitats 

educatives són molt reduïdes. 

Menys sorprenent és l'existència d'una segona franja d'edat que engloba persones analfabetes, 

en molt menor nombre que l’anteriorment esmentada, que va des dels 80 als 89 anys d'edat. 

Aquestes persones que van néixer en els anys 30 del segle passat van patir, en la seva atapa 

teòrica d'estudiant de primària i secundària, els efectes de la postguerra i els primers anys de la 

dictadura, en què el sistema educatiu era reduït i molt limitat. El 8,9% de les persones 

analfabetes es troba en aquesta franja d'edat. 

Respecte al grup de persones majors de 10 anys que no tenen finalitzats els estudis primaris, la 

major part d'elles es concentren en la franja d'edat d'entre 15 i 24 anys, en concret, el 22,7%. En 

aquest cas, es verifica també el mateix fenòmens que en el grup de persones analfabetes. 

Les persones que tenen el Graduat Escolar o equivalent, com a titulació de major nivell s'agrupen 

seguint una distribució molt pròxima a la normal, entorn una franja mitjana d'edat d'entre 40 i 49 

anys. 

El nombre d'habitants del Maresme que compten amb el títol d'ensenyament secundari com a 

titulacions de major nivell, complementen l'anterior nivell de titulacions (per les franges d'edat 

menors) degut al canvi legislatiu que la LOE66 va produir sobre el sistema educatiu i els nivells i 

titulacions, fonamentalment en la franja de 20 a 24 anys. 

El 33,2% de les persones que tenen com a major titulació les de Formació Professional de Primer 

Grau, de Grau mitjà o Oficialia Industrial, tenen entre 40 i 49 anys, i ampliant les franges d’edat, 

el 81,3% té entre 25 i 54 anys. 

Les persones que posseeixen titulacions de Batxillerat, FP de Segon Grau o equivalents, o 

Universitàries o de Postgrau, s'agrupen en una distribució on la mitjana se situa en 48 anys. 

_______________ 

66
 La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. 
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Tordera; Canet de Mar; Arenys de Munt; i Calella són els municipis que menys quantitat de 

persones amb titulacions de Batxillerat, F.P. de Grau Superior i equivalents, Universitària o de 

postgrau Pose. En tots els casos la proporció de persones amb aquest nivell d'instrucció és 

menor del 30% del total de la població de cada municipi. Tordera tan sols compta amb el 18,7% 

de la població amb aquestes titulacions. 

Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils i Sant Pol de Mar són els municipis amb menys nobre de 

titulats amb EGB, ESO, FP de Primer i Mitjà Grau en relació a la seva població. Menys del 21% de 

la població posseeix aquest tipus de titulacions. 

Amb proporcions que van des del 27,8%, de Vilassar de Dalt, fins el 39,0% a Canet de Mar, 

Tordera, Arenys de Munt i Arenys de Mar formen el grup de municipis que registren un major 

percentatge de persones, per cada 100 habitants, que no tenen culminats els estudis primaris. 

Els majors índex d'analfabetisme de la comarca es produeixen a Alella, Arenys de Munt, Sant Pol 

de Mar i Calella. En aquests municipis, el 5,8%, 3,6%, 3,5% i 3,0% de la població no sap llegir ni 

escriure. 

5.2.3 Salut, persones amb discapacitat 

La dotació de llits hospitalaris al Maresme és substancialment menor que a la província i el país. 

El 2011 la relació de llits hospitalaris per cada 1.000 habitants se situava en 3,09 a la comarca, 

enfront de la de 4,89 i 4,77 que registrem Barcelona i Catalunya respectivament. 

L'any 2012 hi havia comptabilitzades 20.677 persones amb un grau de discapacitat reconeguda 

igual o superior al 33%. El 57,6% tenia grades discapacitat entre el 33% i el 64%; el 24,7% entre 

65% i 74% i el 17,7% amb graus superiors al 75%. 

Persones reconegudes legalment com discapacitades 
segons el grau de discapacitat. 2012 

 Grau de disminució  

 Entre 33 i el 64% Entre 65 i 74% 75% i més Total 
Maresme 11.904 5.108 3.665 20.677 
Barcelona (Prov) 211.123 92.534 72.302 375.959 
Catalunya 273.354 121.882 94.897 490.133 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

La proporció de persones amb discapacitat al Maresme és bastant inferior a la de la província i la 

del país. El 4,74% de la població de la comarca té un grau de discapacitat del 33% o més, mentre 

que a la província aquesta ràtio és del 6,77% i a Catalunya 6,47%. 

Una tercera part de les persones amb discapacitat en els tres àmbits territorials presenta una 

discapacitat motora i una quarta part té una discapacitat física no motora. 
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El 35,61% de les persones amb discapacitat a la comarca, el 2012, té entre 45 i 64 anys. 

L’estructura poblacional del Maresme justifica que hi hagi una major proporció de persones amb 

discapacitat entre 16 i 44 anys (20,16%) que a Catalunya (18,05%) i que a la província de 

Barcelona (16,97%). Igualment, la proporció de persones amb discapacitat de 75 anys i més al 

Maresme és menor (21,15%) que en els àmbits territorials de referència. 

La comarca comptava el 2012, amb 604 centres ocupacionals per a persones amb discapacitat. 

En relació amb la població de dret la proporció és menor a la comarca que a la província de 

Barcelona i Catalunya, concretament, 1,38 centres per cada 1.000 habitants al Maresme i 1,40 a 

Barcelona i 1,51 a Catalunya. No obstant això, en relació amb el nombre de persones amb 

discapacitat residents al Maresme posseeix avantatges en recursos per a la integració en l'àmbit 

laboral, ja que hi ha 2,9 centres d'aquest tipus per cada 100 persones amb discapacitat, mentre 

que a Barcelona n’hi ha 2,06 i al país, 2,33. 

El nombre de persones amb pensions per invalidesa a 31 de desembre de 2012 al Maresme és de 

1.520 percebent un total de 8.180.306 euros. Aquest nombre de perceptors representa 3,48 

persones per cada 1.000 habitants i una mitjana de 5.381,78 euros anuals per pensió. 

La ràtio de perceptors a la província de Barcelona és sensiblement superior (4,09), mentre en el 

conjunt català és menor que a la comarca (3,30). 

Els imports mitjans anuals de pensions són menors al país (5.341,38 euros a l'any) i a Barcelona 

(5.213,14 euros a l'any) que al Maresme. 

5.2.4 Accés a tecnologies 

El Maresme es situa en una posició intermèdia respecte al conjunt de comarques catalanes en 

relacions amb equipament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les llars. El 2011, hi 

havia un 76,3% de les llars de la comarca en què algun membre de 16 a 74 anys tenia ordinador 

personal, en un 70,5% d’ells hi havia algun membre que té connexió a Internet, en un 96, 5% es 

disposava d'un telèfon mòbil; i en un 69,5% es disposava de banda ampla. 

La comarca destaca especialment en la dotació de telèfons mòbils, ja que és la tercera comarca 

en implantacions d'aquest element de telecomunicacions a les llars. 

Entre 2006 i 2011 el nombre de llars que comptaven amb, almenys un ordinador s'ha 

incrementat un 32,5%, aquells que disposen de connexió a Internet, un 59,1% i els que compten 

amb al menys un terminal de telefonia mòbil, un 16,7%. El nombre de llars en què almenys un 

dels seus membres d'entre 16 i 75 anys disposa de connexió de Banda Ampla s'han incrementat 

en un 111,2%. 
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Equipament en TIC a la llar. 2011 

  Tinença d'ordinador Connexió a Internet Telèfon mòbil Banda ampla 

Maresme 76,3% 70.5% 96,5% 69,5% 
Catalunya 75,7% 71,0% 96,0% 69,3% 

 

Unitats: llars amb algun membre de 16 a 74 anys. 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

 

A partir de l’enquesta realitzada entre les empreses del Maresme un 7,2% manifesten que les 

xarxes de connexió a Internet són una barrera per al desenvolupament de la seva activitat. 

5.2.5 Tipologia dels col·lectius amb dificultats d’inserció 

5.2.5.1 Joves 

Al novembre de 2013 el 13,9% dels Aturats registrats tenien menys de 30 anys, concretament 

5.361 persones. Aquest percentatge és superior a la província de Barcelona i al conjunt de 

comarques catalanes, on l'Atur registrat de joves fins els 29 anys és del 14,9% i 15,4% 

respectivament. 

A mesura que s'avança en l’edat s'incrementa el nivell d'atur fins als 35 anys, per la qual cosa la 

franja d'edat d'entre 25 i 29 anys és la que més aturats joves registra. 

El nombre d’aturats joves de sexe masculí és considerablement superior al de sexe femení. El 

54,7% dels aturats menors de 30 anys són homes. 

Maresme. Atur registrat per edat. Novembre 2013 

Edat Home Dona Total 

Menors de 20 353 232 585 

De 20 a 24 1.081 827 1.908 

De 25 a 29 1.648 1.490 3.138 

Total menors de 30 anys 3.082 2.549 5.631 
 ... ... ... 

Total 20.002 20.395 40397 
 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

La incidència de l'atur entre els joves estrangers és major que entre les persones amb 

nacionalitat espanyola. A la comarca el percentatge d'aturats registrats estrangers menors de 30 

anys és del 15,6%. 
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Les demandes de llocs de treball de joves menors de 30 anys tenen un comportament similar al 

que té l'atur registrat. En aquest cas la proporció de demandes d'ocupacions de joves al 

Maresme és lleument superior, i arriba al 14,5% de les totals. Dels 7.559 menors de 30 anys 

demandants d'ocupació, el 46,5% són dones. 

El Percentatge de demandants d'ocupació a la comarca és inferior al que registra la província i el 

país. A Barcelona, el 15,1% del total de demandants d'ocupació té 29 anys o menys, a Catalunya 

aquest percentatge és del 15,6%.  

El nombre de demandes d'ocupació de ciutadans estrangers joves és superior al dels nacionals. 

Concretament, el 17,9% del total de demandes d'ocupacions són d'aquest segment (1.677).  

És possible concloure, per tant, que els joves estrangers troben més dificultats d'inserció que els 

espanyols en el món laboral.   

Maresme. Demandes d'ocupació per edat. Novembre 2013 

Edat Home Dona Total 

Menors de 20 476 321 797 

De 20 a 24 1.515 1.249 2.764 

De 25 a 29 2.049 1.949 3.998 

Total menors de 30 anys 4.040 3.519 7.559 

 ... ... ... 

Total 25.840 26.136 51.976 
 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 

5.2.5.2 Persones amb discapacitat 

Un dels col·lectius que poden presentar una major vulnerabilitat és el composat per les persones 

discapacitades majors de 65 anys. 

Si s’analitza la taxa de població amb alguna discapacitat reconeguda per cada 1.000 habitants, al 

Maresme, la demarcació de Barcelona i Catalunya per grans trams d’edat, s’obté que el col·lectiu 

de 65 anys i més és el que ha experimentat un creixement més intens entre el 1998 i 2012, tant a 

la comarca com al seu entorn més immediat, però, especialment marcat al Maresme: 

> El grup de fins a 4 anys d’edat ha crescut un 1% a la comarca, un 35% a la demarcació i un 

18% a Catalunya. 

> El de persones de 5 a 64 anys ha crescut un 80% a la comarca, un 57% a la demarcació i un 

55% a Catalunya. 
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> I el grup de persones de 65 anys i més s’ha incrementat un 225% al Maresme, un 206% a la 

demarcació de Barcelona i un 191% al conjunt de Catalunya. 
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Font: elaboració propia a partir de dades de l’IDESCAT 

5.2.5.3 Persones perceptores de prestacions no contributives 

Un altre grup amb elevada vulnerabilitat correspon als beneficiaris de prestacions no 

contributives, habitualment composat per persones majors de 65 anys, famílies monoparentals i 

persones discapacitades, que pot requerir una atenció especial. 

D’acord amb les dades examinades per al període 1996 – 2012, el nombre de beneficiaris per 

cada 1.000 habitants al Maresme s’ha situat sistemàticament per sota dels corresponents a la 

província de Barcelona, tot i que la distància s’ha reduit des de l’any 2000 i, sobretot, des de 

2004.  

 
 

Font: elaboració propia a partir de dades de l’IDESCAT 
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5.2.5.4 Persones majors de 45 anys 

L'atur en persones amb més de 45 anys d'edat és pràcticament la meitat de l'atur total registrat a 

la comarca. Aquest segment d'edat es sense dubte el que més dificultats d'inserció laboral té. 

Al Maresme, el 48,7% dels aturats que apareixien registrats al novembre de 2013 té una edat de 

45 anys o més. De les 19.678 persones que componen aquest grup, 10.345 són dones (52,6%) i 

9.333 són homes (47,4%). L’incidència de l'atur entre les dones és una mica superior en les 

franges superiors de l'edat laboral. 

En aquest cas la comarca registra pitjors dades d'atur en edats de 45 i més anys que la província i 

el país. En aquests àmbits territorials la incidència de l'atur és del 46,2% i el 45,4% 

respectivament. 

La major quantitat d'aturats de més edat es concentra entre els 45 i els 59 anys. Per sobre dels  

16.300 aturats en aquest grup. 

El percentatge d'aturats estrangers de 45 i més anys és menor que el dels nacionals i ascendeix al 

33,4% del total d'aturats d’altres nacionalitats. 

Maresme. Atur registrat per edat. Novembre 2013 

Edat Home Dona Total 

De 45 a 49 2.780 2.738 5.518 
De 50 a 54 2.572 2.641 5.213 
De 55 a 59 2.534 3.045 5.579 
De 60 a 64 1.447 1.921 3.368 
Total de més de 45 anys 9.333 10.345 19.678 
 ... ... ... 
Total 20.002 20.395 40.397 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 

La proporció de demandants d'ocupació de 45 i més anys és similar a la de desocupats a la 

comarca. 24.982 demandants d'ocupació es troben en aquesta franja d'edat i representen el 

48,1% del total de demandants. La quantitat de dones demandants d'ocupació d'aquestes edats 

és sensiblement superior a la d'homes (52,3% de demandes femenines davant 47,7% les 

masculines). El 50,0% del total de dones demandants d'ocupació tenen 45 o més anys d'edat. 

La quantitat relativa de demandes d'ocupació en les edats finals de la vida professional és 

inferior a la província de Barcelona (46,2%) i a Catalunya (45,2%) que al Maresme. Per tant, a la 

comarca, aquest grup d'edat és d'especial atenció en termes d'inserció laboral i oportunitats per 

a l'ocupació. 
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2.861 d'un total de 9.360 demandants d'ocupació estrangers al Maresme, es troben a la franja 

d'edat superior als 45 anys, cosa que representa el 30,6% d'aquest total. En els àmbits territorials 

superiors a la comarca, la proporció és una mica inferior: 27,9% a la província i 28,4% a 

Catalunya. 

Maresme. Demandes d'ocupació per edat. Novembre 2013 

Edat Home Dona Total 

De 45 a 49 3.456 3.499 6.955 
De 50 a 54 3.158 3.320 6.478 
De 55 a 59 3.206 3.703 6.909 
De 60 a 64 1.967 2.389 4.356 
Més de 64 129 155 284 
Total menors de 30 anys 4.040 3.519 7.559 
 ... ... ... 
Total 25.840 26.136 51.976 

 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 

5.2.5.5 Població aturada per edats, sectors, durada de la demanda i nivells formatius 

Al Maresme destaca la presència de tres col·lectius de persnes aturades amb especials 

dificultats d’inserció: la població aturada de llarga durada major de 45 anys, la població 

aturada amb nivells formatius baixos (sense estudis o només han finalitzat estudis primaris), i la 

població aturada expulsada de sectors en reconversió (indústria i construcció). 

L’abril de 2014, el 32,3% de la població aturada del Maresme tenia més de 45 anys i portava 

registrada com a aturada com a mínim un any67, col·lectiu que només representava una 

cinquena part de la població aturada quatre anys enrere.  

En canvi, la població menor de 30 anys aturada de llarga durada ha experimentat un 

decreixement entre l’abril de 2010 i l’abril de 2014, en haver passat de representar el 3,3% al 

2,4% de les persones aturades. 

_______________ 

67
 Segons la definició de l’OCDE i la considerada pel SOC en la definició dels seus Programes Transversals, es considera 

aturat de llarga durada a aquella persona que no treballa i que porta un any o més cercant feina. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya 

 

D’altra banda, l’abril de 2014 el 9,4% de la població aturada a la comarca té més de 45 anys i no 

disposa d’estudis o només ha finalitzat els estudis primaris, el 3,1% en el cas de les persones 

aturades entre 35 i 44 anys, i el 14,6% per al conjunt de la població aturada. Les persones 

aturades menors de 35 anys que no tenen estudis o han finalitzat els primaris només 

representen l’1,8% del total. 

El pes d’aquests col·lectius s’ha reduït al llarg dels darrers quatre anys en el cas dels joves i els 

que tenen entre 25 i 34 anys: l’abril de 2010 suposaven el 0,6% i el 2,4%, respectivament, de la 

població aturada del Maresme. Amb tot, el pes de les persones majors de 44 anys amb un nivell 

formatiu baix, el gruix de les persones aturades amb aquest nivell formatiu, s’han incrementat en 

el mateix paríode, des del 8,4% que representava l’abril de 2010. 

 
 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya 
 

Per últim, tot i que el sector serveis és el que concentra una major població aturada, la indústria 

i la construcció són els que presenten una major proporció de persones aturades de llarga 

durada: un 62,1% a la indústria i un 53,8% a la construcció l’abril de 2014. 

10,6%

1,6%

0,8%

23,1%

7,1%

6,0%

18,5%

10,8%

21,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

< 1 any

1 - 2 anys

> 2 anys

Població aturada al Maresme per edats i durada de la demanda
(abril 2014)

De 45 a 64 anys De 30 a 44 anys Menors de 30 anys

16,6%

2,8%

0,5%

27,3%

9,6%

3,5%

19,1%

11,0%

9,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

< 1 any

1 - 2 anys

> 2 anys

Població aturada al Maresme per edats i durada de la demanda
(abril 2010)

De 45 a 64 anys De 30 a 44 anys Menors de 30 anys

0,3%

5,0%

0,2%

1,8%

13,6%

1,9%

3,1%

20,4%

2,8%

9,4%

38,6%

2,8%

14,6%

77,7%

7,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Sense estudis o 
estudis primaris

Estudis secundaris o 
post-secundaris

Estudis universitaris o 
post-graus

Població aturada al Maresme per edats i nivells formatius (abril2014)

Total De 45 a 64 anys De 35 a 44 anys De 25 a 34 anys Menors de 25 anys

0,6%

7,9%

0,2%

2,4%

20,6%

2,4%

3,0%

21,0%

2,2%

8,4%

29,4%

1,8%

14,5%

78,9%

6,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Sense estudis o estudis 
primaris

Estudis secundaris o post-
secundaris

Estudis universitaris o 
post-graus

Població aturada al Maresme per edats i nivells formatius (abril 2010)

Total De 45 a 64 anys De 35 a 44 anys De 25 a 34 anys Menors de 25 anys



 5 SOCIETAT 

244 

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya 

 

Ara bé, les persones aturades de baixa qualificació a la indústria pràcticament no han variat el 

seu pes sobre la població aturada total en els darrers quatre anys (només han crescut un 0,3%), 

mentre que, en el cas de la construcció, aquestes persones s’han incrementat en un 28,3% entre 

l’abril de 2010 i l’abril de 2014. Val a dir que és el sector dels serveis el què ha registrat un 

increment més intens en les persones aturades de baixa qualificació (51,3% en el mateix 

període).  

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya 

5.2.5.6 Nouvinguts: estrangers 

Els aturats de nacionalitat no espanyola suposen el 14,2% del total a la comarca al mes de 

novembre de 2013. A la província de Barcelona aquest percentatge és del 14,8% i en el conjunt 

català és de 16,0%. 

La major part dels aturats i demandants d'ocupació no espanyols són extracomunitaris. El 87,8% 

dels aturats registrats al Maresme tenen nacionalitat correspondiente a Països Fora de l'àmbit de 

la Unió Europea. Aquesta quantitat relativa és menor a Barcelona (84,9%) ia Catalunya (81,2%). 
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El sector agrícola, fonamentalment, ha estat durant molts anys reclam per a l'ocupació 

d'estrangers, en la seva majoria d’origen africà. 

Maresme. Atur registrat per Nacionalitat. Novembre 2013 

Nacionalitat Maresme Província de Barcelona Catalunya 

Comunitari espanyol 33.884 391.750 512.269 

Comunitari no espanyol 788 12.449 23.641 

No comunitari 5.720 70.459 102.379 

Sense nacionalitat 5 38 55 

Total 40.397 474.696 638.344 
 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

El comportament de les demandes d'ocupació és semblant al de l'atur registrat quant a 

nacionalitats. A la comarca el 15,7% dels demandants són extracomunitaris. A Catalunya aquest 

percentatge arriba al 16,5% i a la província de Barcelona escassament supera el 15%. 

 

Maresme. Demandes d'ocupació per Nacionalitat. Octubre 2013 

Nacionalitat Maresme 
Província de 

Barcelona 
Catalunya 

Comunitari espanyol 42.616 495.715 655.865 
Comunitari no espanyol 1.183 15.879 32.701 
No comunitari 8.170 91.313 136.296 
Sense nacionalitat 7 47 68 
Total 51.976 602.954 824.930 

 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

El 50,8% dels aturats registrats de nacionalitat estrangera tenen entre 30 i 44 anys. La majoria 

són homes, el 60,3%. Més de la meitat d’aquest col·lectiu d'aturats (55,2%) tenen estudis 

d'educació general. El 30,5% d’lls no tenen estudis o han realitzat estudis primaris sense 

concloure’ls. 

Hi ha diferències substancials entre la comarca i els àmbits territorials superiors en l'origen de la 

desocupació entre els estrangers. Encara que la gran majoria prové del sector de la construcció 

(48,8% a la comarca), aquest percentatge és més d'un 7% inferior al de la província. L'agricultura 

genera un 8,4% de l'atur d'estrangers al Maresme i la construcció el 22,0%, proporciones majors 

que a Barcelona i Catalunya. 
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La quantitat relativa de persones estrangeres sense ocupació anterior és superior també, 12,8% 

enfront de l’11,7% barceloní i l’11,0% català. 

Calella, Pineda de Mar, Mataró i Premià de Mar són els municipis que major nombre de 

desocupats estrangers concentren. Compten amb més de dos aturats estrangers per cada 100 

habitants. 

Maresme. Nombre d'aturats estrangers 
per cada 1.000 habitants. Novembre 2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació i de l'Institut d'Estadistica de Catalunya 

 

5.2.5.7 Aturats de llarga durada 

La proporció de desocupats que porten més d’1 any en aquesta situació és superior al Maresme 

que a la provincia de Barcelona i Catalunya, si bé la distribució per durada del període d'atur 

segueix la mateixa pauta en els tres àmbits. A mesura que s'incrementa el període d'atur 

disminueix el nombre de persones en aquesta situació. 

Al Maresme, el 47,6% dels aturats porten en aquesta situació menys de 12 mesos al novembre 

de 2013. El 27,6% porta 3 mesos o menys. A Catalunya aquest percentatge és de 29,1%. 
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A la comarca es verifica que pràcticament ha la mateixa quantitat de desocupats amb 12 o 

menys mesos d'antiguitat en la demanda d'ocupació que d’aquells amb una demanda d’1 any o 

més. 

Maresme. Atur registrat per Durada de la demanda. Novembre 2013 

Durada  Maresme Província de Barcelona Catalunya 

Fins a 3 mesos  11.157 129.275 185.939 

De 3 a 6 mesos  4783 58.555 77.996 

De 6 a 9 mesos  3.299 39.724 52.081 
De 9 a 12 mesos  2.986 36.682 48.248 
De 12 a 15 mesos  2.618 30.369 40.748 

De 15 a 18 mesos  1.970 24.303 32.068 

De 18 a 21 mesos  1.715 20.525 26.623 

De 21 a 24 mesos  1.518 19.258 25.201 

Més de 24 mesos  10.351 116.005 149.440 

Total  40.397 474.696 638.344 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

Entre els demandants d'ocupació nacionals residents a la comarca, el 41,7% porta més de 12 

mesos sense tenir llocs de treball. 

Aquest fet denota dinamisme en el mercat de treball. Tot i continuar generant atur brut, la 

rotació i la temporalitat facilita l'accés a l'ocupació en el curt termini.  

Dels demandants d'ocupació estrangers de la comarca, el 40,0% presentava una demanda de 3 

mesos com a màxim.  

Maresme. Demandes d'ocupació por Durada de la demanda. Novembre 2013 

Durada  Maresme Província de Barcelona Catalunya 

Fins a 3 mesos  16.483 169.195 257.199 

De 3 a 6 mesos  6.089 72.599 97.855 

De 6 a 9 mesos  4.082 50.580 66.891 

De 9 a 12 mesos  3.668 47.936 62.931 

De 12 a 15 mesos  3.168 37.711 50.613 

De 15 a 18 mesos  2.305 29.061 38.519 

De 18 a 21 mesos  1.982 24.211 31.497 

De 21 a 24 mesos  1.900 25.940 33.498 

Més de 24 mesos  12.299 145.721 185.927 

Total  51.976 602.954 824.930 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 
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5.3 Mercat de treball 

5.3.1 Població ocupada 

El tercer trimestre del 2013 el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social en el Règim General de la 

Seguretat Social corresponent al Maresme suposa 79.592 persones, el que representa el 18,3% 

de la població estimada per a aquest moment. A Catalunya la proporció d'afiliacions respecte a la 

població de dret estimada és bastant més gran, amb un 29,9%, el que revela una marcada 

situació d'escassetat d'ocupació a la comarca. 

Les afiliacions han caigut un 4,7% entre el primer trimestre del 2008 i el tercer de 2013 al 

Maresme. Malgrat que el ritme mitjà de variacions de les afiliacions se situa en el -1% trimestral, 

la comarca està sotmesa a un fort fenòmen estacional en relació a les altes laborals i per tant 

s'alternen èpoques de variacions positives, de fins el 3,2% en un sol trimestre, amb una altra de 

variacions negatives de fins el 6,9%. 

El descens en el nombre d'altes a la Seguretat Social és més pronunciada al conjunt català que al 

Maresme. A Catalunya entre 2008 i 2013 es registra una caiguda del 8,0%, i la mitjana trimestral 

se situa en el -1,1%, similar al de la comarca. malgrat Amb tot, el conjunt català no està sotmès a 

grans variacions trimestrals de les altes en funció de l'època de l'any. 

Evolució de l'afiliació a la Seguretat Social. 2008-2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 
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El mercat de treball del Maresme està molt concentrat en escassos sectors. El Comerç, la 

Indústria manufacturera, les Activitats sanitàries i de serveis socials i l'Hostaleria agrupen la 

majoria de les afiliacions a la Seguretat Social en el Règim General de la Comarca. Els dos primers 

sectors, amb menys pes que al Marseme, destaquen també a Catalunya; en canvi a la resta es 

troba distribuït amb més equilibri.   

Afiliació a la Seguretat Social per sectors. Tercer trimestre 2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

El 60,7% de les alta existents en el RGSS a la comarca es troba en empreses de fins a 50 

treballadors, encara que a Catalunya aquest percentatge és menor i se situa en el 47,6%, ja que 

més de la meitat de les empreses tenen més de 50 empleats. 
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Afiliació a la Seguretat Social per grandària del compte de cotització.Tercer trimestre 2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

L'afiliació a la Seguretat Social en termes relatius per sectors sobre l'afiliació total, es situa a 

nivells similars a la mitjana de Catalunya en Serveis, Indústria, Construcció i Comerç. 

L’Agricultura, Energia, Transport i TIC es troben per sota de la mitjana catalana, entorn del 40-

50% d'aquest. 

L'únic sector que es posiciona amb claredat per sobre de la mitjana del país en el pes de les 

afiliacions sobre el total és el d'Hostaleria. El 12,3% del totes les afiliacions de la comarca en 

concloure el tercer trimestre del 2013 (9.775 persones) es trobaven en aquest sector, mentre 

que en el conjunt de Catalunya era el 7,7%. 
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Afiliació a la Seguretat Social per sectors. Tercer trimestre 2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

Entre gener i octubre de 2013 es van realitzar 69.870 contractes de treball al Maresme. El 86,6% 

de les contración efectuades al llarg de 2013 han estat de tipus temporal. Més de la meitat dels 

contractes temporals són de tipus eventual per circumstàncies de la producció (53,0%) i un 

35,1% per Obra o servei determinats. El 33,5% dels indefinits procedeix d'un temporal per 

conversió d'aquest.  

La majoria dels contractes realitzats es van subscriure en unitats d'activitat econòmica del sector 

Serveis. Tant en contractació de tipus indefinida com temporal, entorn del 86,3% dels contractes 

corresponen a aquest sector. El Sector industrial té més presència a la contractació indefinida 

que a la temporal. En aquest cas es preveu menys temporalitat de la mà d'obra, ja que aquesta, 

al igual que les importants inversions que requereix l'activitat, tenen un caràcter més estable i de 

més durada. La proporció de contractes que es realitzen en el sector de la construcció és major 

en els contractes temporals que en els indefinits. En aquest sector la precarietat de l'ocupació i la 

rotació són majors. 
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Maresme. Modalitat de Contractació (indefinida / temporal) per sectors. 2013 (gener-octubre) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

Les empreses més petites, micro-empreses entre 1 i 5 treballadors, són les que han realitzat el 

major nombre de contractes laborals a la comarca el 2013, concretament el 23,9%. El 15,7% del 

total de contractes laborals van ser subscrits amb empreses d'entre 1.001 i 5.000 empleats, i el 

13,7% en altres d'entre 101 i 500 treballadors. 

Maresme. Contractació laboral per grandària de l'empresa. 2013 (gener-octubre) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació 
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Les contractacions de durada no superior a un mes són les més utilitzades al llarg de 2013. Un 

36,6% de les mateixes tenien com a màxim 1 mes de durada i la majoria d'elles sota la modalitat 

d’eventual per circumstàncies de la producció. El nombre de contractes laborals realitzats es 

redueix a mesura que s'incrementa la durada dels mateixos, excepte en la franja de durada en 

què legalment es poden considerar indefinits (més de 24 mesos). En aquesta, la majoria de 

contractes són per obra o servei determinats. Pràcticament no hi ha contractació a més d'1 any 

de durada, excepte en els casos de jubilacions parcials i relleu. 

Maresme. Contractació laboral per durada del contracte. 
Gen-oct 2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació 

La dona té més estabilitat en l'ocupació a la comarca. La major part dels contractes indefinits, el 

61,3% van ser subscrits amb dones el 2012, i sense haver conclòs, aquest percentatge és el 

51,4% a octubre de 2013. En els contractes temporals no hi ha tanta diferència i el 47,1% dels 

contractes són de dones. La distribució per modalitats de contracte es disparell en els dos sexes. 

Els contractes en pràctiques i altre tipus es registre més en dones, mentre que en els homes hi ha 

més contractes de relleu; jubilacions parcials; de formació; i indefinits per a persones amb 

discapacitat. 

Els contractes laborals subscrits al Maresme es concentren en persones amb una franja d'edat 

molt concreta. 29.845 persones amb edat entre 30 i 45 anys han estat contractades a la comarca 

el 2013, fins octubre. El 70,0% dels contractes indefinits estan realitzats amb persones de 30 o 
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més anys, i entre ells, el 46,2% del total correspon a persones de menys de 45 anys. El 42,2% dels 

contractes temporals estan subscrits amb persones d'aquesta mateixa franja d'edat, de 30 a 45 

anys. 

El nivell acadèmic de la població ocupada de la comarca es reduït deguda a la necessitat 

d'incorporar mà d'obra als sectors tèxtil i agrícola que es trobaven en plena explotar en les 

dècades dels 1940-1960, fet que va produir que la població accedís el mercat de treball a molt 

primerenca edat, minvant així el desenvolupament acadèmic d'aquesta. 

Més de la meitat (61,6%) dels contractes laborals realitzats a la comarca entre gener i octubre de 

2013 van ser subscrits amb persones on el major nivell formatiu assolit era el d’educació general. 

El 13,1% dels contractes indefinits van ser subscrits amb persones amb titulación académica o 

professional superior a la d'educació general, mentre que en els temporals aquesta proporció va 

ser del 11,4%. 

Maresme. Contractació laboral per nivell acadèmic. Gen-oct 2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació 

5.3.1.1 Tipologia i anàlisi dels llocs de treball generats en els cinc anys anteriors 

Com s'esmenta anteriorment les afiliacions a la Seguretat Social al Maresme han estat 

progressivament menors en els darrers cinc anys. Només hi ha determinats sectors en els quals 

s'han generat llocs de treball. Malgrat això la capacitat de generació de llocs de treball a la 
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comarca s'ha demostrat més limitada que en el conjunt de Catalunya, potser per l'excessiva 

especialització del teixit empresarial i concentració en sectors productius madurs que 

tradicionalment han tingut protagonisme en la configuració econòmica de la comarca. 

El sector d'activitats saniries i serveis socials ha incrementat un 24,6% el nombre d'afiliacions a la 

Seguretat Social, de 11.234-14.110 de l'últim trimestre de 2010 al primer de 2011. A partir 

d'aquest moment les afiliacions s'han mantingut al voltant de les 13.800. 

La divisió d'activitat econòmica d'hostaleria genera periòdicament ocupació encara que també el 

destrueix. L'amplitud de les oscil·lacions estacionals s'ha vist incrementada en els darrers 5 anys, 

el que provoca que els augments en ocupacions es vegin compensades amb reduccions 

d'empleats en aquest sector, tot i que els màxims anuals reflecteixen certa tendència a l’alça que 

es situa per damunt de les 10.000 afiliacions. 

El sector d'energia elèctrica i gas va veure incrementat el volum d'activitat per l’obertura de 

noves instal·lacions, i amb això un augment important de la plantilla d'empleats en empreses 

d'aquest àmbit en el primer trimestre del 2011. En termes relatius es multiplica per 2,4 vegades 

l'afiliació a la Seguretat Social, passant de 23 altes a 79. Si bé en els darrers 6 trimestres s'han 

perdut llocs de treball, es manté el nombre d’emplats al voltant de 104. 

La ocupacions en Activitats artístiques i d'entreteniment reflexa una alta estacionalitat i ampli 

marge d'oscil·lació d'increments i decrements de les afiliacions, el que no impedeix que des 

2.008 la tendència positiva situï les altes en un creixement del 0,9% de mitjana trimestral. 

L'activitat d'aigua, sanejament i gestió de residus manté un creixement d'afiliacions mitjà de 

0,6% cada trimestre pel període 2008-2013. La Informació i comunicacions manté un 0,8% de 

decreixement de les afiliacions per terme mitjà, cada trimestre. Les activitats immobiliàries 

registren un 0,2%, de manera que es demostra que segueixen mantenint dinamisme econòmic i 

potencial de generació de llocs de treball.  

Es comprova un increment de les altes laborals en empreses amb plantilles de 250 treballadors i 

més. El que indica aparicions de noves empreses d'àmplia dimensió o l'ampliació i expansió de 

les empreses grans ja existents. Aquestes afiliacions van arribar a les 15.000 a principis de 2011 i 

s'han mantingut al voltant d'aquesta xifra els últims anys. Les empreses d'altres dimensions 

gairebé no han generat ocupació neta en termes generals, o l'han perdut. 
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Maresme. Evolució de l'afiliació a la Seguretat Social (RG) per grandària de l'empresa. 
2008.2013 

 

5.3.1.2 Perfils professionals més demandats 

La majoria dels contractes realitzats en els tres primers trimestres de 2013 han vinculació a 

persones amb perfil professional elemental, de baixa qualificació. El 65% dels contractats han 

estat treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors o d'ocupació 

elemental. 

Les següents professions són les més demandades i per tant més contractades: tècnics, 

professionals de suport i tècnics i professionals científics i intel lectuals. 
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Maresme. Contractació laboral per Codi d'Ocupació. 2013 (gener-octubre) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Observatori d'Empresa i Ocupació 

 
CCO_0 Ocupacions militars 

CCO_1 Directors i gerents 

CCO_2 Tècnics i professionals científics i intel · lectuals 

CCO_3 Tècnics; professionals de Suport 

CCO_4 Empleats comptables, administratius i altres Empleats d'oficina 

CCO_5 Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors 

CCO_6 Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer 

CCO_7 Artesans i treballador qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (EXCEPTE operadores d'instal · lacions i 
maquinària) 

CCO_8 Operadores d'instal · lacions i maquinària, i muntadors 

CCO_9 Ocupacions elementals 

5.3.2 Població desocupada 

Maresme té una de les majors quantitats d'aturats a Catalunya. Té registrats 40.397 aturats al 

novembre de 2013, el que suposa el 6,3% del total de Catalunya i el 8,5% dels aturats de la 

província. Al país s'han registrat en aquest mateix mes 638.344 aturats, mentre que a la 

província de Barcelona són 474.696 les persones desocupades. 

Respecte a la població de dret l'any 2012, Catalunya i Barcelona compten amb 8,4 i 8,5 persones 

aturades de cada 100 habitants, mentre que a la comarca, aquest índex és gairebé un punt més: 
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9,3. El Maresme és la quarta comarca amb major nombre absolut d'aturats i també en nombre 

d'aturats relacionat amb la seva població. 

Comarques. Nombre de desocupats per cada 100 habitants. Novembre 2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir d'arxius de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació. 

 

La població estrangera que es troba en situació d’atur al Maresme és de 6.513 persones, 1,5 

desocupats per cada 100 habitants. Barcelona té la mateixa ràtio, mentre que Catalunya registra 

2 dècimes més. 

La taxa d'atur estimada68 per a la comarca en l'últim trimestre de 2013 la situen al 26,95% (17,5% 

la registrada). A Catalunya la taxa és del 20,29%. 

_______________ 

68
 L’estimació de la taxa d'atur es fa prenent el nombre de desocupats nacionals i estrangers i com a població activa la 

suma del nombre de demandants d'ocupació nacionals o estrangers a novembre de 2013 i les afiliacions al RGSS i 
RETA al tercer trimestre de 2013. 
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Taxa d’atur estimada al Maresme i a Catalunya 2013. 

 Maresme Catalunya 
Atur registrat * 40.397 638.344 

Demandants d'ocupació * 51.976 824.930 

Estrangers atur registrat * 6.513 126.075 

Estrangers demandants d'ocupació * 9.360 169.065 

Afiliats RGSS ** 79.592 2.256.810 

Afiliats RETA ** 33.108 517.231 
Taxa d'atur 26,95% 20,29% 

 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. 
* Dades del mes de novembre de 2013. 
** Dades del tercer trimestre de 2013. 

 

Entre els anys 2005 i 2007, el volum de població aturada es va mantenir per sota del 4% i amb 

una lleu tendència a la baixa, a Catalunya. Entre mitjans de l'any 2008 i meitat del 2009 es rebia 

amb més intensitat els efectes de la crisi economicofinancera sobre l'ocupació. En aquest 

període la població aturada es va duplicar i va començar a augmentar. Als últims 3 anys, la 

quantitat de desocupats s'ha mantingut sempre per sobre de 7 per cada 100 habitants, en els 

tres àmbits territorials de referència. Deixant al marge les variacions degudes a causes 

estacionals, fins l’octubre de 2013 el volum de desocupats segueix augmentant. 

La població aturada a Catalunya segueix el mateix patró que la de la província més poblada, 

Barcelona, encara que sempre per sota d'aquesta. Es comprova que el país aprofita millor que la 

província les èpoques de l'any més expansives en contractació per teduir l'atur. 

Respecte a la seva població, el Maresme té major proporció de persones desocupades que els 

seus àmbits territorials de referència. Per terme mitjà registra un diferencial de 0,59% respecte 

al conjunt de Catalunya i de 0,43% respecte a suport província. 

Es verifica també que la comarca acusa amb més intensitat, les èpoques de l'any en què l'atur 

augmenta i no aprofita tan bé com la província, aquelles en què es propicia la baixada de la 

desocupació. En ambdós casos, la comarca ha de millorar el comportament de la desocupació 

davant l'estacionalitat. Aquest fenòmen es confirma en major mesura mitjançant l'anàlisi de les 

demandes de llocs de treball. En l'època de l'any al voltant dels mesos d'estiu el nombre de 

demandants d'ocupació s'incrementa en molta major proporció que a la província i al país. 

5.3.2.1 Sectors 

El sector que major nombre de desocupats registra, amb gran diferència, és el de serveis. Això es 

verifica en els tres àmbits territorials. Més d'un 63% dels aturats totals han estat contractats 

anteriorment en empreses d'aquest sector. En aquest sector, Catalunya i la província de 

Barcelona presenten major quantitat relativa de desocupats que a la comarca, superiors a 65%. 
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Les diferències quant a aturats per sectors són molt lleus en els tres àmbits. El Maresme disposa 

de més volum relatiu d'aturats procedents del sector industrial 16,4% que la província i que 

Catalunya (14,3%). Per contra, els aturats del Maresme i Catalunya, al sector de l'agricultura, 

tenen més pes del que tenen a la província barcelonina, deguda a la menor presència d'aquest 

sector d'activitat econòmica en les restants zones de la província. El sector de la construcció 

també genera major proporcions d'atur al Maresme que a la província.  

Atur registrat per sectors. Novembre 2013 

Sector Maresme Barcelona (prov.) Catalunya 

Agricultura 838 4.968 14.267 

Indústria 6.629 72.290 91.236 

Construcció 5.502 61.221 85.787 

Serveis 25.440 311.587 414.873 

Sense ocupació anterior 1.988 24.630 32.181 

Total 40.397 474.696 638.344 
 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 

Respecte a la demanda d'ocupació, si bé el sector serveis és el que major expectatives genera, 

els tres àmbits territorials registren proporcions similars a la del sector serveis. La província de 

Barcelona presenta un 1,5% de diferència amb el Maresme en termes de pes relatiu sobre el 

total de demandes en el sector industrial. 

5.3.2.2 Sexe 

La proporció d'atur masculí al Maresme (51,0%) és superior que la de les dones. Hi ha una 

diferència de 2 punts percentuals entre ambdués magnituds. A la província de Barcelona és una 

mica més gran (51,4%). I en el conjunt català, encara ho és més, ja que arriba al 51,9%. Entre els 

que tenen nacionalitat espanyola, en canvi, són més les aturades que els homes sense feina. És la 

població de nacionalitat estrangera la que inverteix la situació, ja que la proporció d'homes 

aturats en aquest segment d'estrangers és superior al 60% en els tres àmbits de referència pel 

Maresme.  

Atur registrat per sexe. Novembre 2013 

Sexe Maresme Província de Barcelona Catalunya 

Homes 23.928 286.677 396.433 

Dones 22.982 270.965 367.986 

Total 46.910 557.642 764.419 
 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 

A la comarca també hi ha més dones que homes que demanen ocupació a les oficines del SOC 

(0,6% més de dones que d'homes). En els àmbits territorials de referència pel Maresme, la 
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diferència s’inverteix i, igual que en l’atur registrat, a Catalunya hi ha un diferència d’un 1,4% i un 

1,2% a la província.  

5.3.2.3 Edat 

Els majors volums d'atur es produeixen entre els 35 i 59 anys, el 67,4% del total. Destaquen 

especialment les 3.045 dones amb edats compreses entre 55 i 59 anys que estaven desocupades 

al novembre (14,9% del total d'atur femení) i les 3.703 dones que tenen registrada demanda 

d'ocupació en aquest mes. 

El comportament dels grups d'edat en homes és bastant homogeni respecte a la desocupació i a 

la demanda d'ocupació entre els 35 i els 59 anys. En cada un d'aquests grups d'edat s’hi troben 

aproximadament el 13% dels aturats o demandants. 

Maresme. Atur registrat per sexe i edat. Novembre 2013 

Edat Homes Dones Total 

Menors de 20 353 232 585 

De 20 a 24 1.081 827 1.908 

De 25 a 29 1.648 1.490 3.138 

De 30 a 34 2.165 2.020 4.185 

De 35 a 39 2.787 2.783 5.570 

De 40 a 44 2.635 2.698 5.333 

De 45 a 49 2.780 2.738 5.518 

De 50 a 54 2.572 2.641 5.213 

De 55 a 59 2.534 3.045 5.579 

De 60 a 64 1.447 1.921 3.368 

Total 20.002 20.395 40.397 
 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 

5.3.2.4 Nivell d’estudis 

La major part de les persones desocupades posseeix el màxim nivell formatiu obligatori. El 61,5% 

dels desocupats al Maresme té estudis secundaris. L'estructura formativa del col·lectiu de 

desocupats és molt similar al Maresme, la província i Catalunya. 

Tan sols un 13,0% dels aturats de la comarca posseeixen estudis posteriors als secundaris 

obligatoris. 

Maresme. Atur registrat total per nivell formatiu. Novembre 2013 

Nivell de formació Maresme Barcelona (prov.) Catalunya 

Sense estudis 1.605 7222 15.794 

Estudis primaris incomplets 3.336 28.009 52.004 
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Estudis primaris complets 3.276 45.244 68.231 

Programes de formació professional - Estudis secundaris 3741 46.177 59.733 

Educació general - Estudis Secundaris 28.843 351.987 469.593 

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 2.675 33.347 42.679 

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 1.303 15.255 19.426 

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 2.104 29.907 36.314 

Altres estudis post-secundaris 27 494 645 

Total 46.910 557.642 764.419 
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 

La proporció de persones desocupades que no té estudis o que té estudis primaris sense 

completar és sensiblement major al Maresme que a la província. De la mateixa manera, és 

menor que a la província la proporció de desocupats que compta amb titulació acadèmica 

universitària de segon o tercer cicle. Aquest fet s’acenta més en el cas de les persones aturades 

de nacionalitat estrangera. 

5.3.2.5 Especialitats formatives 

Les professions elementals són les que, amb més freqüència, posseeixen les persones que han  

perden la seva feina, concretament el 26,9% del total dels desocupats s'enquadren en aquest 

grup professional. No obstant això aquest perfil professional es dóna més freqüentment a la 

província de Barcelona i a Catalunya que al Maresme (30,4% i 31,7%, respectivament). 

La segona professió amb més presència entre les persones desocupades es la vinculada amb el 

Sector Serveis, seguida d'empleats d'oficina comptables i administratius. La proporció d'aturats 

entre els operadores d'instal·lacions, màquines i muntadors és un 2,2% superior a la de 

Barcelona. 

Maresme. Atur registrat total per tipus d’ocupacions del demandant. Novembre 2013 

Ocupació Maresme Barcelona Catalunya 

Ocupacions militars 4 78 120 

Directors i gerents 848 9.439 10.852 

Professionals científics i intel · lectuals 2.591 33.493 41.023 

Tècnics i professionals de suport 4.129 48.489 60.576 

Empleats oficina comptables i administratius 5446 65.221 82.897 

Treballadors restauració, personals i venedors 8.903 102.198 144.372 

Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 716 4.354 9.255 

Artesans, treballadors indústries i construcció 7.235 84.947 119.363 

Operadors instal · lacions i màquines, i muntadors 4.423 40.079 53.917 

Ocupacions elementals 12.615 169.344 242.044 

Total 46.910 557.642 764.419 
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació 
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5.3.2.6 Municipis 

Mataró concentra el 37,2% dels aturats totals de la comarca al novembre de 2013. En total, 

17.444 habitants estan registrats com a aturats. En termes absoluts, Pineda de Mar i Premià de 

Mar són els que major nombre d’aturats registrats presenten, amb més de 3.000 cada un, 

després de la capital comarcal. 

Juntament amb els municipis esmentats, Tordera i Calella, formen el grup dels que compten amb 

més de 12 desocupats per cada 100 habitants amb una mitjana comarcal de 10,7 per 100 

habitants. Pineda de Mar és la que major quantitat de desocupats en relació amb la seva 

població registra (14,7). 

Cabrera de Mar, Alella, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Cabrils i Teià són les localitats que menys 

ràtio d'atur en relació amb la població tenen, concretament menys de 6 aturats per cada 100 

habitants. 

Maresme. Atur total registrat per municipi en relacions amb suport població. Novembre 201369 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir d'arxius de l'Institut d'Estadística de Catalunya i dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 

_______________ 

69
 Identificació dels municipis en Annex 1 



 5 SOCIETAT 

264 

 

5.3.2.7 Tipologia i anàlisi de l'ocupació perduda en els cinc anys anteriors 

En el període transcorregut entre gener de 2005 i novembre de 2013, el Maresme va assolir la 

major xifra de desocupats el febrer de 2013. En aquesta data 41.724 persones de nacionalitat 

espanyola figuraven registrades com a aturades a les oficines del SOC (9,56 per cada 100 

habitants). 

Atur registrat en relació a la població de cada àmbit territorial. Gener 2005 - octubre 2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació i l'Institut d'Estadística de Catalunya 
(Xifres de població mensuals estimades per interpolació. Xifres de població del Maresme per 2.013 estimades aplicant mitjanes de 

taxa de variacions de Catalunya i província de Barcelona) 

 

Quant a l'evolució de les xifres d'atur de població amb nacionalitat estrangera la tendència 

sembla haver canviat, en els tres àmbits, des del mes de febrer de 2012, que registra 7.103 

aturats a la comarca, el màxim en aquest aspecte.  

El Maresme registra sempre menors volums d'aturats estrangers en relació a la província de 

Barcelona i Catalunya. El nombre de demandes d'ocupacions dels habitants de nacionalitat 

extanjera al Maresme segueix la mateixa tendència que la província de Barcelona encara que 

amb una estacionalitat molt més accentuada. 

Les taxes d'atur mantenen un creixement permanent en cada un dels trimestres de l'any, 

excepte el segon, entre l'any 2009 i l'actualitat. No obstant això, malgrat l'acumulació de taxes de 
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variacions positives, aquestes són cada vegada menors en l'actualitat, fet que sembla indicar que 

la tendència de destrucció d'ocupació pot haver tocat fons. 

La comarca manté taxes d'atur superiors al conjunt català a tot el període. La diferència mitjana 

s'eleva a 6 punts percentuals, el que revela l'existència d'un atur estructural a la comarca. 

El tercer trimestre del 2013 registra les taxa d'atur màximes del període tant a Catalunya, 21,1% 

com al Maresme, 27,9%. 

Evolució de la taxa d'atur. 2009-2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 

La desocupació femenina ha estat notablement superior a la masculina des de 2005 fins a febrer 

de 2008, data en què aquesta situació es modifica i, a partir de llavors, l'atur registrat per 

ambués generes s'alterna en increments i reduccions, i registra una tendència creixent similar. Es 

comprova així mateix, que l’atur derivat de les activitats estacionals és superior en les dones que 

en els homes. Les demandes d'ocupació segueixen una trajectòria similar en el període estudiat. 

L'atur registrat dels residents estrangers és molt més gran en homes que en dones i en la seva 

totalitat del període 2005-2013 sempre es situa per damunt del femení. Des de febrer de 2009 la 

desocupació masculina pràcticament duplica la de les dones. 

Els grups d'edat de 30 a 34 anys i de 35 a 39 són els que han rebut amb més intensitat els efectes 

de la crisi econòmica en relació a l'atur. A partir de 2008 se situen en registres de 4.000 

persones, i des de 2011 el grup de 35 a 39 per sobre de les 5.000. 
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El grup de 30 a 34 anys mostra un màxim d'atur registrat el febrer de 2010 i des de llavors els 

registres tendeixen a disminuir, deixant de ser el conjunt d'edats amb més desocupació, i des de 

març de 2012 se situa per sota dels 5.000 aturats. 

Dins el grup d’edats que supera els 5.000 aturats s’hi troben des de mitjans de 2012 les quatre 

franges d'edat quinquennals entre els 40 i els 59 anys, amb una tendència notable a mantenir-se 

com les edats més perjudicades per l'atur.  

L'atur juvenil presenta una tendència a la reducció en els últims 3 anys. La franja d'edat de 20 a 

24 anys veu incrementat el nombre de desocupats registrats entre juny de 2007 i març de 2010, 

data en què registra un màxim de 2.785 aturats. Des d'aquest punt fins el novembre de 2013, 

encara que subjecte a variacions estacionals, la tendència és clarament a la baixa. 

Respecte a la població estrangera, els tres grups d'edat amb major nombre d'aturats el període 

2005-2013 són els que es troben entre els 30 i els 44 anys.   

Atesa l'especial concentració d'atur que hi ha sobre el perfil formatiu d'Educació general, com 

era d'esperar, és en aquest segment on es registren majors nivells d'atur entre 2005 i 2013, amb 

una forta tendència a l'alça des de principis de 2008.  

El segment denota fluctuacions d’atur registrat degudes a l'estacionalitat. No obstant això 

sembla que aquesta tendència va començar a esmorteïr-se i fins i tot a invertir a partir del febrer 

de 2013, data en què aquest grup assoleix el màxim amb 26.387 aturats registrats. 

Entre 2009 i 2013 es comprova un increment considerable del aturats registrats que no han 

tingut feina anteriorment, és a dir són persones que s'incorporen al mercat de treball com a 

desocupats. Aquest grup de desocupats ha vist multiplicat el seu nombre per 2,4 entre 2008 i 

2013. Aquest fenomen es produeix tant a la província de Barcelona com a Catalunya. Figuren 

com a desocupats sense ocupació anterior a l’entorn de 5 persones de cada 100 habitants. 

El sector de l'Agricultura i Activitats relacionades manté un creixement permanent de les xifres 

d'atur. El sector està sent menys intensiu en mà d'obra i alhora, com reflecteix l'anàlisi del teixit 

empresarial, les Activitats agrícoles són poc atractives per a inversors i empresaris. El sector ha 

incrementat la quantitat de persones desocupades en relació amb la població un 240% entre 

2008 i 2013. La tendència a la comarca és similar a la de Catalunya i no així a la de la província 

que denota un molt menor nivell d'activitat primària. 

Les indústries relacionades amb la manufactura de tèxtils i peces presenten una evolucions 

positives a la comarca, atesa la conjuntura actual. Des de 2008, el conjunt d'aquesta indústria a 

Catalunya genera menor desocupació, però al Maresme els èxits són substancials: la indústria 

presenta una fortalesa digna de consideració i els aturats procedents d'aquests sectors 

presenten característiques professionals que els permet inserir-se de nou a l'activitat en aquest o 
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altres sectors. Els màxims nivells d'atur assolits a primers de 2009, per sobre de 8 persones 

desocupades de cada 100 habitants en la indústria tèxtil, i 4,4 en la de confecció, s’han reduït fins 

als 7,5 desocupats per cada 100 habitants.  

Evolució de l'Atur registrat per divisió d'activitat econòmiques Relació amb la població. 2009-
2013 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

L’evolució de la destrucció d'ocupació en sectors relacionats amb la construcció d'immobles 

també es pot considerar positiva. En conjunt els sectors de construcció i Activitats 

especialitzades aconsegueixen frenar la destrucció encara que segueix existint una bossa d'atur 

important procedent d'aquests àmbits d'activitat, i en el cas de les activitats especialitzades, es 

troben molt per damunt del conjunt català i de la província. 

El sector del comerç tant a l'engròs com al detall reflexa certa millora econòmica i pot haver 

tocat sostre el 2013, encara que continua generant desocupats de manera que entre 2009 i 2013 

la mitjana és de 4,7 i 9,6 aturats per cada 100 habitants procedents del comerç majorista i al 

detall respectivament.  
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Evolució de l'Atur registrat per divisió d'activitat econòmiques Relació amb la població. 2009-
2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

Els àmbits d'activitat del sector serveis més relacionats amb el turisme, més enllà de l'estabilitat 

relativa que presenten, segueixen generant en conjunt atur net. El sector de l'hostaleria segueix 

una trajectòria similar a la catalana i la de la província i ha afegit, en 5 anys, 1 aturat més per 

cada 100 habitants en àmbit d'activitat, amb una mitjana de 6,1 en tot el període. La divisió 

d'allotjament i allotjament genera periòdicament importants increments estacionals d'atur, molt 

superiors al conjunt català o de la província. La tendència també és positiva i se situa al voltant 

de 2,5 persones desocupades per cada 100 habitants. 

Les activitats de serveis personals no contemplades en altres seccions han vist modificada la 

tendència generadora d'atur que posseïen en els anys 2009 a 2011, i des de primers de 2012 van 

anar reduint discretament la quantitat de persones aturades que procedeixen d'aquest àmbit 

laboral fins les 2, 3 per cada 100 habitants al Maresme, xifra que coincideix amb la mitjana del 

període sota anàlisi. La comarca es troba lleument per sobre de Catalunya i la província en 

aquest indicador. 

 

 



 5 SOCIETAT 

269 

 

A mitjan 2009 es genera major dinamisme en les activitats relacionades amb l'ocupació, 

provocada per la situació d'atur existent. A partir d'aquest moment s'han mantingut els nivells 

d'atur generats per aquest sector. El Maresme situa el volum de desocupats en aquest àmbit per 

sota dels seus àmbits territorials de referència. I sembla apuntar certa tendència a incrementar-

se en l'última part de 2013, el que indica que aquests serveis comencen a ser menys necessaris 

que en els anys precedents per a la millora de l'accés al treball. 

Evolució de l'atur registrat per divisió d'activitat econòmiques Relació amb la població. 2009-
2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació 

5.3.3 Formació per l’ocupació 

5.3.3.1 Demandada 

La majoria de les professions que el sector empresarial requereix a la comarca estan 

relacionades amb el Sector Serveis i necessiten escassa qualificació. Més del 65% dels contractes 

laborals existents el 2013 al Maresme aparèixen subscrits amb persones que tenien com a ofici 

Ocupacions elementals o Serveis de restauració, personals, protecció i venda. 
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En un segon grup quant a presència en la contractació, s’hi troben les professions de tipus tècnic, 

professionals de suport i professionals científics i intel·lectuals a més de personal d'oficina i 

artesans. Aquestes professions agrupen més de 24.255 contractes el 2013. 

Maresme. Contractació laboral per tipus d'ocupacions. 2013 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Observatori d'Empresa i Ocupació 

 

Ara bé, segons les respostes de les empreses enquestades, 138 de les 310 que han respost (el 

44,5% del total) han declarat que no saben indicar quins perfils professionals necessiten per 

desenvolupar la seva activitat, fet que indica les dificultats presents en la configuració d’accions 

de qualificació de la població del Maresme. I el 55,5% restant declara necessitar operaris, 

personal comercial, d’hostaleria o amb perfil tècnic, fonamentalment. I quatre empreses (l’1,3% 

del total) manifesten que no en necessiten cap i que, per tant, les seves necessitats de personal 

quant a qualificació, estan cobertes. 
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Perspectives

Número 

d'empreses 

enquestades

% sobre el total de 

respostes 

obtingudes

% sobre el total 

d'empreses enquestades

Advocats/des 1 0,3% 0,3%

Artistes 1 0,3% 0,3%

Autònoms 2 0,5% 0,6%

Conductors 3 0,8% 1,0%

Economistes 2 0,5% 0,6%

Educadors/es i  professors/es 5 1,4% 1,6%

Enginyers/es 8 2,2% 2,6%

Instal·ladors 1 0,3% 0,3%

Lingüistes 1 0,3% 0,3%

Manipuladors/es d'aliments 1 0,3% 0,3%

Monitors/es esportius/ves 3 0,8% 1,0%

Operaris 18 4,9% 5,8%

Personal assessor i  consultor 3 0,8% 1,0%

Personal auxiliar 2 0,5% 0,6%

Personal comercial 14 3,8% 4,5%

Personal d'administració 6 1,6% 1,9%

Personal d'arts gràfiques 1 0,3% 0,3%

Personal de comerç exterior/internacionalització 4 1,1% 1,3%

Personal de comunicació i  publicitat 2 0,5% 0,6%

Personal de finances 1 0,3% 0,3%

Personal de gerència 4 1,1% 1,3%

Personal de la producció editorial 3 0,8% 1,0%

Personal de l 'automoció 4 1,1% 1,3%

Personal de les TIC 7 1,9% 2,3%

Personal de l 'estètica i  la imatge personal 1 0,3% 0,3%

Personal de màrketing i  vendes 4 1,1% 1,3%

Personal de pastisseria 3 0,8% 1,0%

Personal del comerç 2 0,5% 0,6%

Personal del disseny i desenvolupament web 2 0,5% 0,6%

Personal del turisme 5 1,4% 1,6%

Personal d'electricitat, electrònica i  electromecànica 4 1,1% 1,3%

Personal d'hostaleria 12 3,3% 3,9%

Personal d'organització i  producció d'esdeveniments 1 0,3% 0,3%

Personal informàtic 6 1,6% 1,9%

Personal sanitari 4 1,1% 1,3%

Personal sector nàutic 2 0,5% 0,6%

Personal tècnic 34 9,3% 11,0%

Personals d'oficis artesanals 2 0,5% 0,6%

Promoció immobiliària 2 0,5% 0,6%

Químics 1 0,3% 0,3%

Treballadors/es socials 1 0,3% 0,3%

Qualitats:

Idiomes 7 1,9% 2,3%

Experiència 6 1,6% 1,9%

Joves amb estudis 2 0,5% 0,6%

Talent i  creativitat 3 0,8% 1,0%

Qualificats 5 1,4% 1,6%

Coneixements tèxtils i  TIC 2 0,5% 0,6%

Motivació i  professionalitat 2 0,5% 0,6%

Formació:

FP/CF 6 1,6% 1,9%

Universitària 3 0,8% 1,0%

Diversos 4 1,1% 1,3%

Cap 4 1,1% 1,3%

NS/NC 138 37,8% 44,5%

TOTAL 365 100,0% 117,7%

Font: elaboració pròpia

Taula 13. Perfils professionals que necessiten les empreses per al desenvolupament de la seva activitat



 5 SOCIETAT 

272 

 

5.3.3.2 Formació reglada ofertada 

A Catalunya, la formació professional i ocupacional s'articula mitjançant dues línies: 

Formació 
Professional 
Inicial 

 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 

 Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) 

 Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) 

Formació 
Professional 
Ocupacional 

 Formació d'oferta en àrees professionals prioritàries (FOAP) 

 Subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades 
prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur 

 Accions del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya adreçades 
a persones en situació d'atur 

 E-formació 

 Formació i certificació en TIC 

 Accions de formació per a l'ocupació impartides en els Centres 
d'Innovació i Formació Ocupacional 

L'oferta de PQPI està integrada per: 

a) Programes directament organitzats i gestionats pel Departament d'Ensenyament en 

col·laboració, en alguns casos, amb una altra Administració i amb empreses. 

b) Programes autoritzats pel Departament d'Ensenyament i desenvolupats per altres 

administració i entitats que compleixin els requisits del qual s'estableix la normativa que regula 

aquests programes. 

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona 

la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada 

sector. 

Dels cicles formatius impartits a Catalunya, que en l'actualitat arriben a 24 de les 26 famílies 

professionals establertes pel Sistema de Qualificació de l'Institut Nacional de Qualificacions 

Professionals, al Maresme s'imparteixen cursos corresponents a 22 d'aquestes famílies. 

En el curs 2010-2011, es van impartir un total de 3.706 cursos de cicles formatius de formació 

professional a Catalunya, el 51,67% de Grau mitjà i el 48,33% de Grau superior. El nombre 

d'alumnes matriculats va ser de 94.511. 

El Maresme compte el 2013, amb 21 centres que imparteixen formació tant de qualificació 

professional inicial, com de formació professional. Aquests centres ofereixen 49 ensenyaments 

diferents, totalitzant 92 línies formatives. 7 d'aquestes línies són del Programa de Qualificació 

Professional Inicial; 40 de Cicles Formatius de Grau Superior i 45 de Grau Mitjà. El 90,2% 

d'aquestes línies formatives es troben finançades per les administracions públiques.  
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4 dels centres ofereixen estudis del Programa de Qualificació Professional Inicial, 12 dels centres 

ofereixen titulacions de Formació Professional de Grau Mitjà i uns altres 12 ofereixen estudis de 

Formació Professional de Grau Superior.  

Maresme. Municipis amb Centres de Formació Professional i PQPI. 2013  

Municipi Nombre de centres 

Mataró 7 
Calella 3 
Pineda de Mar 2 
Premià de Mar 2 
Alella 1 
Arenys de Mar 1 
Canet de Mar 1 
El Masnou 1 
Malgrat de Mar 1 
Tordera 1 
Vilassar de Dalt 1 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya 

 

En l'actulitat, no s’imparteixen cicles formatius de les famílies professionals Arts i artesania; 

Industries extractives; Seguretat i medi ambient; i Vidre i ceràmica.  

Les famílies professionals amb més cursos oferts en els centres del Maresme són Administració i 

Gestió, amb 13 cursos i Serveis socioculturals i a la comunitat amb 12. Les segueixen Sanitat, 8, i 

Comerç i màrqueting; Electricitat i electronic; i Informàtica i Comunicacions amb 7 cursos cada 

un. 

La formació ocupacional a Catalunya cobreix les 26 famílies professionals i ofereix formació en 

idiomes i formació complementària de naturalesa transversal. Les que tenen més pes són 

Administració i gestió, amb el 27,25% de les places formatives; Serveis socioculturals i a la 

comunitat, amb el 23,05%; Hostaleria i turisme, 10,17%; Informàtica i comunicacions 6,86%; 

Comerç i màrqueting 5,92%; i Sanitat (2,83%). 

El Servei d'Ocupació de Catalunya va desenvolupar el 2012, 7.895 accions en el marc del 

programa Formació d'oferta en àrees professionals prioritàries (FOAP) adreçades prioritàriament 

a 118.193 persones treballadores desocupades. Als centres d'innovació i formació ocupacional 

(CIFO) es van dur a terme el 2012, 339 accions, amb 7.317 destinataris. I mitjançant e-formació 

(formació telemàtica) es van realitzar 83 accions en què es van atendre 17.862 persones. 62 

accions es van dur a terme en el marc de la formació i certificació en TIC, amb 1.134 persones 

receptores. 
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3.300 residents al Maresme van participar en accions formatives presencials del Consorci per a la 

Formació Contínua de Catalunya (CFCC) l'any 2012, el 3,2% del total de persones participants. Les 

accions del CFCC per a desocupats engloben 24 famílies professionals. Un total de 213 grups van 

rebre accions formatives presencials en l'àmbit d'actuacions del CFCC, per a un total de 99.403 

hores realitzades.   

A la comarca, el 2012, les accions es van dur a terme en 16 dels 30 municipis que la composen. 

129 grups d'alumnes rebre aquestes accions a Mataró i 27 a Calella, les dues localitats que major 

nombre d'accions aglutinen. 

5.3.3.3 Formació contínua ofertada 

L’any 2012 es van portar a terme 519 accions de formació profesional contínua destinada 

prioritàriament a persones desocupades, que es van traduir en prop de 7.800 places formatives. 

 Accions Places formatives % Places formatives 

Forma i Insereix  8 120 1,54% 

Activitats físiques i esportives 8 120 1,54% 

Prevenció i recuperació 8 120 1,54% 

Formació d'oferta en àrees prioritàries  511  7.655 98,46% 

Administració i gestió  77  1.155 14,86% 

Administració i auditoria  20  300 3,86% 

Àrea per a centres especialitzats (Tec. en control de 
qualitat, Gerent cooperatives,...)  

1  15 0,19% 

Especialitats sense àrea definida (administració i oficines)  4  60 0,77% 

Gestió de la informació i comunicació  47  705 9,07% 

Informació / Comunicació  5  75 0,96% 

Agrària  11  165 2,12% 

Jardineria  6  90 1,16% 

Ornamentals i jardineria  5  75 0,96% 

Arts gràfiques  13  195 2,51% 

Disseny gràfic  6  90 1,16% 

Edició  7  105 1,35% 

Comerç i màrqueting  94  1.410 18,14% 

Compravenda  38  570 7,33% 

Màrqueting i Relacions públiques  13  195 2,51% 

Venda  43  645 8,30% 

Hostaleria i turisme  31  465 5,98% 

Informació, promoció i desenvolupament turístic  20  300 3,86% 

Restauració  11  165  2,12% 

Imatge personal  11  165  2,12% 

Estètica  6  90  1,16% 

Perruqueria  5  75  0,96% 

Informàtica i comunicacions  45  675  8,68% 

Desenvolupament  8  120  1,54% 

Especialitats sense àrea definida  4  60  0,77% 

Sistemes i telemàtica  33  495  6,37% 

Sanitat  2  30  0,39% 

Cures auxiliars  1 15 0,19% 

Dietètica  1 15 0,19% 

Seguretat i medi ambient  13 195 2,51% 
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Control i seguretat  3 45 0,58% 

Gestió ambiental  10 150 1,93% 

Serveis socioculturals i a la comunitat  191 2.855 36,72% 

Activitats culturals i recreatives  8 120 1,54% 

Assistència social  181 2.715 34,92% 

Neteja  2 20 0,26% 

Tèxtil, confecció i pell  8 120 1,54% 

Confecció  1 15 0,19% 

Producció de fils i teixits  7 105 1,35% 

Transport i manteniment de vehicles  15 225 2,89% 

Nàutica  13 195 2,51% 

Transport per carretera  2 30 0,39% 

Total general  519 7.775 100,00% 
 

Font: reproduït del document ANÀLISI ANUAL DE L’ADEQUACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL MERCAT DE TREBALL AL MARESME. 
Informe comarcal per a la programació 2014-2015 – Maresme (Barcelona). 

Com es pot apreciar, el gruix de les accions s’ha portat a terme en el marc les accions de 

formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP), en les famílies d’Administració i Gestió, Comerç i 

Màrqueting, i Serveis socioculturals i a la comunitat (en particular, en Assistència social), que han 

concentrat prop del 70% del total de places formatives (14,86%, 18,14% i 36,72%, 

respectivament). 

5.3.3.4 Adequació de l’oferta formativa al mercat de treball 

Si es compara l’oferta actual present a la comarca amb les necessitats existents, s’obté que en 16 

de les 26 famílies de la Formació Professional (més del 60%) l’oferta està equilibrada amb la 

demanda, les quals estan relacionades amb activitats de caire industrial, fonamentalment. 

D’altra banda, només tres (més de l’11% del total) presenten un excés de demanda (dèficit 

d’oferta) i set un excés d’oferta (prop del 27%). 

Formació Professional Inicial 2012 – 2013, segons equilibri entre oferta i demanda 

Excés d’oferta Oferta equilibrada Dèficit d’oferta 

Activitats físiques i esportives Arts gràfiques Comerç i màrqueting 

Administració i gestió Arts i artesania Hostaleria i turisme 

Agrària Edificació i obra civil Seguretat i medi ambient 

Electricitat i electrònica Energia i aigua  

Imatge personal Fabricació mecànica  

Instal·lació i manteniment Fusta, moble i suro  

Transport i manteniment de 
vehicles 

Imatge i so  

 Indústria alimentària  

 Indústries extractives  

 Informàtica i comunicacions  

 Marítim pesquer  

 Química  

 Sanitat  

 Serveis socioculturals i a la  



 5 SOCIETAT 

276 

 

comunitat 

 Tèxtil, cofecció i pell  

 Vidre i ceràmica  
 

Nota: les cel·les marcades amb color canela corresponen a FP amb oferta formativa de CF. 
Font: reproduït del document ANÀLISI ANUAL DE L’ADEQUACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL MERCAT DE TREBALL AL MARESME. 
Informe comarcal per a la programació 2014-2015 – Maresme (Barcelona). 

D’altra banda, s’ha detectat la presència de 3 sectors amb oportunitats d’inversió i 

potencialment creadors d’ocupació, que corresponen a 22 àrees professionals: turisme, activitats 

TIC i activitats verdes. 

Sectors Àrees professionals vinculades 

Turisme 

Agroturisme 

Allotjament 

Animació 

Fires i congressos 

Jocs d’atzar 

Turisme 

Informació promoció i desenvolupament turístic 

Activitats TIC 

Desenvolupament 

Informàtica 

Comunicacions 

Sistemes i telemàtica 

Especialitats sense àrea definida 

Informació 

Imatge i fotografia 

Imatge i so 

Multimèdia 

Postproducció 

So i sonorització 

Producció audiovisual 

Activitats verdes 

Eficiència energètica 

Energia renovable 

Gestió ambiental 
 

Nota: informacions derivades de la Diagnosi per l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació, del 14 de 
juliol de 2011. 
Font: reproduït del document ANÀLISI ANUAL DE L’ADEQUACIÓ DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL AL MERCAT DE TREBALL AL MARESME. Informe comarcal per a la programació 
2014-2015 – Maresme (Barcelona). 
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6 FODA 

FORTALESES 

Territori 

1. El Maresme és una comarca molt atractiva: el seu clima i la qualitat de vida, dos grans valors del territori. El clima, el medi físic, el patrimoni 
natural i valors turístics –a tall d’exemple-, són alguns dels factors que converteixen el Maresme en un pol d'atracció de professionals que 
treballen fora del Maresme i són al·licients per atreure talents i empreses. Avui, molts dels seus residents són persones que s'han desplaçat 
des de Barcelona. És una comarca atractiva per a les persones que treballen en altres comarques, o per visitar-la, i per a la ubicació de 
segones residències de persones amb alt poder adquisitiu. Si s'atén a variables com són els moviments migratoris, el Maresme es consolida 
com una destinació residencial; i si s’analitzen les rendes familiars disponibles, en termes promig, les persones que viuen al Maresme tenen 
uns nivells de renda superiors als conjunt de Catalunya. 

2. El Maresme compta amb importants recursos naturals i una agricultura vinculada als productes de la terra que li dónen caràcter i grans 
possibilitats de promoció. El Maresme un espai blau i verd. La comarca és blava perquè té un litoral amb 48 quilòmetres de costa, 37 platges i 
cinc ports. La comarca es tinta de verd en diversos sectors: la serralada amb algunes valls interiors; la plana; litoral de sorra i roca i la plana de 
Tordera. 

3. El Maresme és un territori amb una bona accessibilitat. La comarca compta amb una bona xarxa de carreteres, amb especial connexió de 
nord - sud. La mobilitat viària a la comarca del Maresme es realitza fonamentalment a través de l'autopista, C-32 i la carretera N-II patint 
aquesta última una gran pressió de trànsit especialment intracomarcal. Així mateix disposa d’una bona comunicació amb el Vallès a través de 
la C-60. Està situada entre dos aeroports, Barcelona-Prat i Girona - Costa Brava que es caracteritza pels serveis de companyies de baix cost. 
Les seves bones connexions viàries a la franja nord-sud; la línia de tren que serpenteja la costa, així com l'obertura de la xarxa ferroviària que 
l'uneix amb el Gironès i Alt Empordà, configuren una gran porta d’entrada per transitar al Maresme sigui per viure, estudiar, treballar o 
instal·lar un negoci, així com per gaudir fent turisme amb estades més llargues o escapades de cap de setmana.  

4. Es disposa d'un important nombre de polígons d'activitat econòmica, amb un bon accés a les vies ràpides de comunicació i pròxims a grans 
mercats com són Barcelona i Girona-França. Els polígons industrials es distribueixen pel territori, i amb dos eixos nodals que se situen a l'Alt 
Maresme i al Maresme central. A l'Alt Maresme l'eix està format per Tordera-Palafolls-Malgrat-Pineda; i un segon eix al Maresme Central 
integrat per Mataró-Argentona. El Maresme disposa d'una rellevant capacitat per poder acollir activitats econòmiques en aquestes  
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infraestructures que, en termes generals, reben una bona valoració. 

5. El territori del Maresme, com a tal, és un actiu econòmic amb bona valoració per part de les empreses que s'ubiquen en els seus municipis. 
Segons l'enquesta realitzada a les empreses, els municipis en què s'assenten les empreses són valorats amb una mitjana de 7,2 punts com a 
espais per ubicar les seves empreses. El 83,5% de les empreses enquestades afirmen que no estan considerant un canvi d’emplaçament de la 
seva activitat. Els principals motius de la localització a la comarca (i al municipi en concret) són la proximitat al domicili (23,5%), la proximitat 
als clients (14,1%), el bon accés a vies ràpides de comunicació (13,6%) i la proximitat a Barcelona (10,3%). S’observa com, tot i ser factors 
importants, elements com l’oferta de serveis, l’estat de l’espai empresarial o el preu de compra/lloguer no són tan decisius per a la 
localització de les empreses. 

6. La comarca disposa d'infraestructures portuàries que li permeten explorar nous segments d'activitat. Actualment hi ha cinc ports amb més 
de 4.000 amarratges i infraestructures en les platges i ports per a persones amb mobilitat reduïda. Des del 2010 hi ha un conjunt d'entitats de 
la comarca, tant públiques com privades, que estan desenvolupant diferents estratègies per impulsar activitats relacionades de manera 
estreta amb l'àmbit marítim. 

7. És una comarca amb bons subministraments bàsics i amb un projecte que permet situar la fibra òptica a la totalitat de la seva geografia i dins 
de la Regió Metropolitana de Barcelona; així mateix, a poca distància, la comarca compta amb una planta de regasificació al port de 
Barcelona, que és un dels punts más importants d’injecció a la xarxa bàsica de gas. 

 

Economia 

8. A pesar de la situació de crisis existent, si s'analitza el comportament de les activitats dins dels sectors que més evolucionen, a la Comarca hi 
ha en aquest moment fins a 20 subsectors que tenen una evolució molt positiva en el període 2008-2013. Les que millor evolucionen estan 
vinculades a les activitats sanitàries i serveis socials, tal com es detalla posteriorment, i les de suport a les empreses, activitats educatives, 
activitats esportives, comerç, dipòsit i emmagatzematge, activitats de disseny especialitzat , serveis tecnològics de la informació, altres serveis 
d'informació i activitats de consultoria de gestió empresarial; fabricació de sabons, detergents i altres productes de neteja, provisió de 
productes de menjar, altres serveis d’informació. 

9. Alguns sectors econòmics tenen un pes rellevant i són encara el motor d’una part important de l’activitat que es desenvolupa al territori. 
Destaquen de manera especial el Turisme i el sector Comerç. 

10. De les 21 seccions d'activitat existents, n'hi ha cinc que es troben en dinàmiques de creixement: Informació i comunicacions, Educació, 
Aigua, Sanejament i gestió de residus, Activitats sanitàries i serveis socials i Activitats artístiques i d'entreteniment. I d'aquestes, l'única 



 6 FODA 

279 

 

secció que mostra un creixement sostingut és la secció d'Activitats sanitàries i serveis socials. 

11. La secció Activitats Sanitàries i Serveis Socials és la que presenta un major dinamisme i creixement. En el període transcorregut entre els 
primers trimestres de 2008 i 2013 aquesta secció ha incrementat en termes absoluts, 31 empreses i 3.418 llocs de treball (representats com 
comptes de cotització en la Seguretat Social i altes en el mateix organismo). Els registres d'aquest sector en aquests últims 5 anys demostren 
la seva emergència i el nombre d'assalariats entre l'últim trimestre del 2010 i el primer trimestre del 2013 se situa al voltant de 14.000. Cal 
destacar, per entendre el dinamisme d'aquesta secció, que l'activitat 861 - Activitats hospitalàries, amb la incorporació de personal als 
hospitals a principis del 2011, el nombre d'assalariats va créixer molt per sobre de totes les variacions mitjanes de l'economia de la comarca. 
Hi ha a més 5 activitats incloses en la secció d'Activitats sanitàries i serveis socials amb un creixement sostingut en el temps com són les 
Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb discapacitat física; Altres activitats sanitàries; Activitats de 
serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria; Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat psíquica, 
malalts i drogodependents, i altres tipus d'Activitats de serveis socials sense allotjament. 

12. A la secció anterior l'acompanyen les seccions que mostren tendències de creixement (increment del nombre d'empreses i del nombre 
d'empleats): Informació i Comunicacions; Educació; i Activitats artístiques i d'entreteniment. La secció d'Informació i Comunicacions 
registra una evolució positiva del nombre d'empleats des de 2009, en canvi, el nombre d'empreses que venia creixent des de 2008, a partir de 
2012 ha començat a baixar. El Sector d'Educació segueix una clara evolució condicionada per l'estacionalitat, tant en nombre d'empreses com 
en nombre d'empleats, però amb una evolució positiva en tots dos indicadors. I apareixen dues activitats dins d'aquest sector, Educació 
primària i Altres Activitats d'educació amb dinàmiques de creixement moderades, però sostingudes en el temps tant en el nombre 
d'assalariats com en nombre de comptes de cotització. 

13. Gairebé tots els municipis del Maresme compten amb centres de promoció econòmica. Aquests centres poden oferir diferents serveis i, 
alguns d’ells, incloure algun centre o viver d’empreses (allotjament empresarial). En concret, dels 27 ens locals analitzats (incloent entre ells el 
Consell Comarcal), tots ells ofereixen serveis d’ocupació, seguidament dels serveis d’emprenedoria (63%) i dels serveis d’empresa (un 
48,1%, sent els serveis amb una menor cobertura). A més, a nivell públic, la comarca compta amb quatre centres o vivers d’empresa (un dels 
quals, el del Masnou, dóna cobertura a diversos municipis de l’entorn), donant cobertura tant al nord, com al sud i al centre de la comarca. 
Tot i que no s’identifica cap ens locals que ofereixi el conjunt de serveis de promoció econòmica, en el cas dels serveis d’emprenedoria hi ha 
11 municipis que ofereixen entre quatre i cinc serveis diferenciats i, en el cas dels serveis a les empreses, 15 municipis ofereixen un mínim 
de 4 serveis. 

14. Una àmplia majoria dels municipis que integren la comarca -21 dels 27 municipis (un 77,7%) analitzats- afirmen col·laborar amb alguna 
entitat per poder oferir serveis de promoció econòmica,  ja sigui per al servei d’emprenedoria (en aquest cas, 21 municipis afirmen formar 
part de la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme (XEM)) o pels serveis d’empresa. En aquest sentit, el principal agent amb qui es col·labora és el 
Consell Comarcal, però també s’identifica una important xarxa de col·laboració entre els municipis, especialment entre els municipis que els 
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hi són més propers (sobretot entre aquells de menor dimensió). També es busca la col·laboració amb altres entitats locals (com les 
associacions) o supralocals (destacant en aquest cas la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) i també amb entitats 
especialitzades (com poden ser la FAGEM, SECOT, la UPIC o  CETEMMSA).  

15. En els darrers anys (2008-2012) els serveis de promoció econòmica han atès a més persones emprenedores. Quant a les persones 
emprenedores usuàries i ateses en els diferents serveis de promoció econòmica locals, per a l’any 2012 es comptabilitza un total de 1.664 
emprenedors informats i 1.630 emprenedors atesos, amb una variació, entre els anys 2008 i 2012, del 116,4% i 155,9% respectivament. Per 
tant, en línies generals, dels municipis que presten serveis d’emprenedoria (18), 9 (la meitat) han experimentat un increment d’usuaris, 
mentre que la resta han vist reduides les persones emprenedores que atenien. Alguns d’aquests increments, però, s’han degut a l’aparició del 
servei en aquest període (com el cas d’Alella o Malgrat de Mar), comportant, en valors absoluts, un petit increment de persones ateses. El 
creixement més significatiu l’ha experimentat el Consell Comarcal que, juntament al Tecnomcapus, són els ens locals que atenen a més 
persones emprenedores (369 i 545 el 2012, respectivament).  

16. El nombre de plans d’empresa iniciats al període 2008-2012 ha crescut més del doble, arribant als 788 el 2012 (dels quals, el 32% han estat 
assessorats des del Consell Comarcal i un altre 21% des del Tecnocampus) quan el 2008 eren 304. D’aquests, el 2012 se’n van finalitzar 387 
(representa un 49%), amb un creixement important des del 2012, suposant la creació de 379 empreses noves per a l’any 2012.   

17. 19 dels 27 municipis analitzats (un 70%) afirmen col·laborar amb altres entitats per a la prestació de serveis d’ocupació. En concret, les 
principals entitats amb qui es col·labora són el Consell Comarcal i els ajuntaments de l’entorn (tot i que també es destaquen les 
administracions com la Diputació de Barcelona i el SOC com a entitats finançadores de les actuacions). 

 

Societat 

18. El Maresme té una població més jove i menys població d'edat avançada que la província i Catalunya, amb un ritme de creixement de la 
població a la comarca superior també a la província i a Catalunya. 

19. La taxa de dependencia del Maresme es menor que en els àmbits territorials superiors, fet que suposa una avantatge en la capacitat de 
generar activitat i riquesa en la mesura que disposa de major població activa. 

20. El Maresme compta amb una àmplia oferta de formació professional. El 2013 la comarca comptava amb 21 centres que impartien formació, 
tant de qualificació professional inicial, com de formació professional. Aquests centres oferien 49 ensenyaments diferents, totalitzant 92 línies 
formatives. 7 d'aquestes línies del Programa de Qualificació Professional Inicial; 40 de Cicles Formatius de Grau Superior i 45 de Grau Mitjà. El 
90,2% d'aquestes línies formatives es troben finançades per les administracions públiques. 
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OPORTUNITATS 

Territori 

1. La comarca del Maresme és un espai de trobada. Les seves bones connexions viàries a la franja nord-sud; la línia de tren que serpenteja la 
costa, així com l'obertura de la xarxa ferroviària que l'uneix amb el Gironès i Alt Empordà, és una gran porta d’entrada per transitar al 
Maresme sigui per viure, estudiar, treballar o situar un negoci, així com per gaudir fent turisme amb estades més llargues o escapades de cap 
de setmana.  

2. Disposa de les condicions per atraure noves empreses, i per a la relocalització i atracció dels seus directius. La qualitat de vida, l'atractiu 
paisatgístic, el parc empresarial existent, la proximitat als mercats i l'accés a xarxes comercials, són baluards per a la promoció econòmica de 
la comarca. 

3. El Maresme té un caràcter agrícola, vinculat a la terra i amb el compromís d'actors públics i privats rellevants que li donen suport en el 
procés de fer emergir noves vocacions econòmiques i generar més valor a l'activitat agrícola en la mesura en què s'articula i es vincula amb 
altres sectors d'activitat i altres iniciatives. El Maresme compta amb importants recursos naturals i una agricultura vinculada als productes de 
la terra que li dóna caràcter i grans possibilitats de promoció relacionats amb la gastronomia, el turisme rural o la salut, entre altres. Des del 
Consorci de Promoció Turística del Maresme i des dels propis municipis s’han impulsado diferents projectes vinculats a rutes naturals, 
descoberta de valors naturals, associant la natura amb les indicacions geogràfiques d’interès i la valorització de la terra i els seus  productos. 
Si es repassen les diverses iniciatives que estan actualment en marxa s’observa un important crecixement de les activitats turístiques en 
conjunt però amb un impacte moderat sobre l’evolució del turisme rural.  

4. En aquest matiex sentit, el seu patrimoni arquitectònic i cultural és un gran atractiu de la comarca i, en conseqüència, per poder 
desenvolupar estratègies de promoció turística.  

5. La comarca disposa de cinc ports amb més de 4.000 amarratges i infraestructures a les platges i ports accesibles i des del 2010 hi ha un  
conjunt d’entitats de la comarca, tant públiques com privades, que estan treballant diferents estratègies per impulsar activitats relacionades 
de manera estreta amb l’àmbit marítim, éssent un sector d’activitat incipient. 

 

Economia 

6. S’observa un cert canvi de tendència econòmica. Si bé l’evolució de l’economia en els últims cinc anys al Maresme és recessiva, s'ha reduït 
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més el volum d’empreses que el d’ocupació; s'ha verificat cert procés d'absorció dels empleats procedents d'empreses dissoltes a les 
empreses subsistents i es comença a albirar un procés de frenada en el ritme de destrucció d'ocupació. Es pot afirmar que avui existeix un 
parc empresarial compromès amb el territori i amb previsions d’invertir en els pròxims dos anys, focalitzant aquest esforç sobretot en 
equipaments i/o instal·lacions, Desenvolupament de Nous productes o línias de negoci, formació i maquinària. 

7. I en relació al punt anterior, s’identifiquen seccions d’activitat en una situació de recessió moderada (evolució negativa moderada del 
nombre d'empreses i del nombre d'empleats) pertanyents al sector terciari, i concretament, a l'àmbit de Serveis que podrien repuntar. 
Aquestes són: Transport i emmagatzematge; Activitats Professionals i tècniques; Activitats administratives i Auxiliars; i Activitats artístiques i 
d'Entreteniment d'una banda, i Hostaleria i Activitats financeres i d'assegurances, de l'altra. El primer grup registra variacions negatives en el 
nombre d'empreses de cadascuna superiors al 3% de mitjana respecte les variacions totals. En el segon grup, aquestes variacions expliquen 
menys del 1% del total. En tots aquests casos la pèrdua d'empleats en el període estudiat és superior al 2% del total i inferior al 8%, i les 
baixes d'empreses en promig són inferiors al 6%.  

8. Una part molt significativa de les empreses constituïdes al Maresme entre el 2009-2013 han pres la forma societària de S.L o S.A.. Tant per les 
acrtivitats que estan emergint com per la seva forma jurídica hi ha un espai per a l’increment de noves empreses vinculades a l’economia 
social. 

9. Al Maresme hi conflueixen diversos pols econòmics amb diversitat en els lideratges i amb una capacitat per generar projectes de dimensió 
comarcal. Destaca la capital de la comarca que acull el 27,4% del nombre total d'empreses i els municipis de Pineda de Mar, el Masnou i 
Vilassar de Mar la segueixen amb més del 5% del total de les empreses, cada un d’ells. Durant el 2013 Mataró, Pineda, Arenys de Mar, Calella 
i Tordera han estat els municipis en què més empreses s'han constituït. Si es relaciona la distribució territorial de les empreses i la seva  
població, el sector del comerç, la construcció, les indústries manufactureres i les activitats immobiliàries despunten a Cabrera de Mar. I en 
la secció d'hostaleria hi figura en primer lloc Santa Susanna. 

10. Si es relaciona la xifra de negoci de les empreses amb la població, els pols territorials van canviant en funció del sector d'activitat. Al sector 
Comerç, sent el més profús, destaca Cabrera de Mar; Palafolls i Cabrera de Mar són els municipis on radiquen les empreses amb majors 
ingressos en relació amb la població. Arenys de Munt destaca per gaudir del millor indicador en Activitats professionals i tècniques; Santa 
Susanna compta amb un volum important d'empreses en el sector d'Activitats administratives i auxiliars que concentren el major índex 
municipal d'ingressos en empreses per habitant del sector i Cabrera de Mar és la que posseeix empreses amb suma d'ingressos per habitants 
gran de la comarca en el sector Construcció. I si s'atén a la relació del nombre d'empleats en empreses per cada 1.000 habitants, en Comerç 
tornen a destacar els municipis de Cabrera i Alella. Al Sector d'Indústries manufactureres sobresurt la zona interior de la comarca. En l'àmbit 
de l'hostaleria els valors més alts estan en la franja litoral. A la secció de activitats professionals i tècniques despunten Arenys de Munt i Alella.  

11. El Maresme té noves perspectives econòmiques que apunten i tenen la possibilitat de crear noves identitats econòmiques al territori. Des 
d'un punt de vista agregat del desenvolupament socioeconòmic del territori, al Maresme, es visualitzen grups d'activitat que estan en una 
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posició consolidada, grups que estan despuntant, activitats que són emergents i noves possibilitats econòmiques derivades de la possibilitat 
de poder crear clústers econòmics amb activitats que ja tenen una trajectòria i / o tradició a la comarca combinades amb noves activitats i 
que es recolzen en la innovació i en la preparació i captació de nous talents. En aquest sentit, s'identifiquen vocacions econòmiques 

vinculades amb la salut i qualitat de vida, activitats sanitàries i de serveis socials; Maresme centre turístic que combina el seu caràcter de 
destinació de sòl i platja amb nous segments d'activitat i fins i tot a microsegmentos relatius al turisme actiu, d'interior, cultural i rural, 
esportiu, accesible, nàutic, o enogastronòmic; Maresme centre comercial, amb especial mirada als productes especialitzats, així com a 
l'agricultura i la indústria agroalimentària relacionada amb la qualitat de la terra, els productes, les olors i sabors: Agricultura, turisme rural i 
gastronomia. Maresme capital del tèxtil, que promou la recol·locació de les empreses i que se centra en les estratègies d'innovació i en 
l'aplicació empresarial noves vies de competitivitat i de diferenciació. Maresme Marítim, que combina les activitats pesqueres més 
tradicionals amb noves activitats vinculades al turisme esportiu i nàutic, així com la construcció d'embarcacions i indústries auxiliars; l'activitat 
comercial i els serveis relacionats amb la pròpia activitat portuària. Maresme centre logístic de grans empreses amb un punt nodal a Tordera. 

 

Societat 

12. En un context en què apareixen noves activitats i altres van adquirint nous enfocaments, s'obre un espai per explorar i potenciar noves  
formacions i la potenciació de la formació professional ocupacional de la mà d'actors que ja estan presents al territori com el  Tecnocampus 
o Cetemmsa, l'Escola Universitari d'Hostaleria i Turisme de Sant Pol, l'Escola Tèxtil de Canet, la FAGEM o la Cambra de Comerç, entre altres. 

13. Al territori hi ha una important xarxa d’acotrs públics i provats amb experiències destacades de cooperació, tal i com es desprèn de la gran 
diversitat de projectes que s’han posat en marxa o executat. Destaca el projecte del TecnoCampus que aglutina la universitat i l’existència 
d’un centre tecnològic i la localització d’epreses, en un mateix entorn. 

14. Al Maresme hi ha actors tant públics com públic-privats amb capacitat de liderar estratègies territorials i sectorials. Actors amb gran 
dinamisme i capacitats demostrades que, per la falta de conceptualitzar i consensuar un projecte comú i per manca de coordinació avui no 
actuen, ni es perceben, com a motors del desenvolupament econòmic i social del territori. Amb tot, tenen solvència per ser-ho i tradició en el 
desenvolupament de projectes al territori: els més detacats són el Consell Comarcal, CETEMMSA o el TecnoCampus de Mataró, entre d’altres. 

15. Hi ha pràctiques i espais col·laboratius entre les empreses que permeten aflorar lideratges privats. El 61,3% de les empreses que van 
contestar a aquest ítem en l'enquesta realitzada afirmen que col·laboren amb altres empreses del Maresme sigui per al desenvolupament de 
productes, per a desenvolupar projectes empresarial de major dimensió (37,8%), engegar nous projectes empresarials (27,6%) o ja sigui per 
entrar en nous mercats (22,5%). 

16. A la comarca hi ha una rellevant xarxa d'infraestructures i serveis de promoció econòmica amb capacitat per poder donar més serveis i de 
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major especialització. 

17. A la comarca hi convergeixen importants projectes que, si bé en molts casos no responen a una estratègia global, poden ser catalitzadors de 
projectes conjunts i d'articulació d'actors que sumin al seu caràcter local, el comarcal o que li donen a la comarca noves possibilitats de 
desenvolupament conjunt. 

 

 

DEBILITATS 

Territori 

1. El Maresme és un territori administrativament molt atomitzat amb un total de 126 entitats singulars i amb 30 municipis en què la 
diversitat és la nota característica. La població varia des dels 665 habitants a Òrrius fins els 123.919 a Mataró, situant-se el 75% de la 
població comarcal en els 16 municipis de costa. En extensió hi ha municipis com Tordera amb un terme municipal de 84,1 km2

 (21,1% de la 
superfície total de la comarca) i, altres, com Premià de Mar amb 2,1 km2 o Caldes d'Estrac amb 0,9 km2. 

2. La comarca del Maresme, si bé només representa l’1,24% de la superfície i el 5,76% de la població de Catalunya, és una de les comarques 
més densament poblades juntament amb Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Barcelonès. La densitat poblacional del Maresme és quatre 
vegades superior a la de Catalunya el que genera una pressió urbanística no equilibrada al territori. És una comarca amb una forta pressió 
urbanitzadora. 

3. Les dinàmiques territorials existents dins de la morfologia de la comarca no han afavorit el desenvolupament d'una estratègia de comarca 
com a tal. Tal com es mostra pel tipus de projectes que s'han emprès a la comarca, les estratègies col·laboratives es troben marcadament 
diferències entre Baix Maresme, Maresme Central i Alt Maresme; els projectes promoguts entre dos o més municipis que fins i tot 
corresponen a dues delimitacions diferents, així com la seva escassa interconnexió és un valor constant i són afirmacions àmpliament 
subratllades en els grups de treball i en les entrevistes realitzades. Les relacions de col·laboració entre els municipis són limitades, es 
concentren en els municipis del seu entorn més proper i en les seves relacions amb altres centres nodals com són Barcelona o Girona, en un 
primer nivell, i amb el Vallès Oriental- Granollers en menor mesura, però amb un pes creixent en els últims anys.  

4. Davant d'una bona accessibilitat, la connectivitat entre els municipis és insuficient. La connectivitat és un factor clau per fomentar la 
cooperació entre municipis i la pròpia gestació d'iniciatives i projectes resultants o de gestió comúna. El territori posseeix una configuració 
marcadament dual si s'atén a la disposició de franja d'interior a mar que s'agreuja per les dificultats de connectivitat que hi ha entre els 
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municipis d'interior i de costa, tant en termes d'infraestructures viàries com transports públics.  

5. La mobilitat a la comarca és molt alta, tant per raons de treball com d'oci, i no sempre ben resolta. S’ha estimat que al 2010, diàriament 
sortien del Maresme aproximadament 62.000 persones que treballen fora de la comarca i amb prou feines 15.000 persones feien el camí 
invers. 

6. Si bé la comarca disposa d'un important nombre de polígons d'activitat econòmica, la gran majoria dels polígons responen a la qualificació 
de serveis bàsics o d'especialització productiva, amb algunes deficiències en subministraments (especialment en alguns polígons situats a 
l'Alt Maresme) i molts dels polígons es troben fora de les zones de desplegament de la fibra òptica. Aquesta situació provoca que avui dia 
siguin pocs els polígons que compten amb condicions ideals per acollir i atendre activitats econòmiques d'alt valor afegit.  

7. Vinculat amb el punt anterior, la gestió del sòl industrial, l'atracció empresarial i els ajuts per al seu allotjament respon de manera exclusiva 
a la gestió que cada municipi i per tant sense una visió comarcal. Si bé s'han intentat promoure algunes iniciatives de coordinació, avui dia 
no es disposa d'una eina de gestió conjunta que permeti passar de la gestió del municipi a la comarca com a actor econòmic.  

 

Economia 

8. La base productiva de la comarca s'ha vist substancialment modificada: la crisi del tèxtil s'ha acompanyat de la crisi en el sector de la 
construcció amb un auge dels serveis que no ha tingut capacitat suficient per pal·liar els seus efectes. En aquests últims anys la base 
productiva de la comarca ha donat pas a un rellevant avanç dels serveis i ha patit una gran reducció del pes de la indústria, en particular la 
vinculada amb el tèxtil. El constant declivi de la indústria tèxtil i la generació d'atur en persones amb baixa qualificació va ser inicialment 
absorbit per la construcció, fenomen que va alleujar els efectes en un primer moment del declivi de l'activitat econòmica tradicional per 
excel·lència. 

9. El PIB per habitant en la comarca es baix. Si bé el Maresme és la cinquena comarca en PIB agregat, la seva distribució per habitant el situen 
en el lloc número 37, un dels últims llocs pel que fa a aquest indicador. Si s'analitzen les dades de PIB / habitant per cada municipi, només 
Mataró, Vilassar i Palafolls s'acosten als índexs de Catalunya i destaca de manera negativa Tiana. 

10. Per sectors productius, la comarca ha registrat caigudes generalitzades en el valor afegit brut de la totalitat de sectors productius: 
agricultura, construcció i indústria manufacturera i serveis. Fins el 2009 la reducció del valor afegit brut de la construcció va ser del 10,5% 
mentre que la producció a la indústria es va contraure en un 11,7%. De la mateixa manera, el sector serveis va experimentar un retrocés de 
l’1,6% alhora que en el sector primari el valor afegit brut es va reduir en un 3,5%. 

11. L'activitat econòmica del Maresme és clarament inferior i menys consolidada que la dels territoris metropolitans capdavanters. El 
creixement agregat del 2000-2009 es va situar en el 17,8%, per sota del conjunt de Catalunya que va registrar un creixement del 19,9%. Si bé 
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el Maresme s'integra en els territoris de la segona corona metropolitana pel que fa a concentració industrial i de presència de clústers 
d'activitat, disposa d’una força productiva menys sòlida, i amb menor capacitat de resistència. 

12. L'evolució de l'economia en els últims cinc anys al Maresme és recessiva en termes agregats. L'anàlisi de l'evolució econòmica dels sectors 
d'activitat a la comarca respecte al nombre d'empreses i d'assalariats, permet concloure que gairebé cap d'ells manté posicions clares de 
creixement. La majoria dels sectors han passat a una situació de letargia amb tendència a la recessió, tot i que cal assenyalar que el procés de 
destrucció presenta símptomes d'haver finalitzat i les activitats econòmiques que es mantenen estan arrelades al territori, amb plans 
d'inversió i previsions d'incrementar la seva plantilla. 

13. La desacceleració general de tots els sectors productius és més accentuada al Maresme que a la resta de la província de Barcelona i els 
símptomes de recuperació són més lents que en el conjunt de Catalunya. Això és degut a la important presència del sector de la construcció 
i del sector industrial en la configuració de l'estructura econòmica de la comarca. 

14. Les seccions C. Indústries manufacturers i G. Comerç acompanyen l’F. Construcció com a seccions amb més declivi econòmic. Entre les tres  
seccions – intensives en mà d’obra i amb un important nombre d’empreses- expliquen 2.311 baixes de comptes de cotització i 17.053 
d'assalariats, el 85,9% i el 96,6% de la variació neta del període objecte d’anàlisi, pel conjunt de seccions. 

15. Les empreses de la comarca van reduir en un 18,5% les seves plantilles en termes nets entre el primer trimestre del 2008 i el primer del 
2013. L'evolució del nombre d'assalariats en empreses en els últims cinc anys ha patit reducció de 882 cada trimestre, fet que ha portat cap a 
processos d’atomització. Pero malgrat aquesta situación i tendencia, i un periode difícil econòmicament, algunes empreses han experimentat 
un manteniment o creiximent. 

16. La dimensió tipus de les empreses a la comarca és de micro-empresa. Si bé el nombre d'empleats per empresa no s'han mantingut constant 
en tot el període considerat, i s'ha registrat certa millora, el nombre mitjà d'assalariats per empresa al període 2008 - 2013 (primer trimestre) 
és de 7,1. Només les seccions d’indústries manufactureres, energia i gas; aigua, sanejament i gestió de residus; administració pública, defensa 
i seguretat social obligatòria; educació i activitats sanitàries i serveis socials tenen un tipus d'empresa una mica més gran però segueixen dins 
de la caracterització de petita. La mida, en atenció a criteris de volum de negoci, també és micro al 81,3%, i petita en un 16,5% dels casos 

17. L'evolució del nombre d'autònoms en el període que transcorre entre el primer trimestre del 2008 i el mateix de 2013 és permanentment 
negativa; des del primer trimestre del 2008, aquest col·lectiu ha patit una pèrdua del 13% i fins i tot al darrer trimestre de l'anàlisi el ritme 
de destrucció neta d'ocupació autònoma pateix un repunt. La majoria de les seccions d'activitat pateixen baixes, amb un descens més acusat 
en els sectors de Construcció; Indústries manufactureres; Comerç, Altres Serveis; Transport i emmagatzematges. 

18. L’activitat exportadora i internacional de les empreses del Maresme es dèbil. Poques empreses del Maresme operen en mercats exteriors 
(un 29%, 88 empreses, de les quals 9 tenen una facturació superior als 10 milions d’euros), i entre aquelles que afirmen no operar-hi, només 
un 10,2% (22 empreses) afirma que té intenció d’exportar (i un altre 10,2% no ho sap) En general, doncs, el teixit empresarial del Maresme té 
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un àmbit comercial pròxim, ja que el 20,2% només opera en el mercat local i un altre 18,8% en el mercat comarcal (percentatge que s’amplia 
fins al 69,9% si es limita fins a l’àmbit català). Per tant, l’activitat exportadora i internacional de les empreses del Maresme és dèbil, ja que 
només un 9,2% operen en el mercat europeu i un altre 6,6% ho fan a nivell internacional. 

19. El nivell tecnològic del teixit empresarial és baix segons els indicadors de l’OCDE. Tant els nivells tecnològics d'activitats industrials i de 
serveis de les empreses del Maresme ofereixen un resultat baix, igual que succeeix en el cas dels treballadors autònoms. Aplicant criteris de 
l'OCDE el nivell tecnològic de la indústria és baix en el 57,7% i mitjà-baix el 28%; i suma un 15,3% les indústries que tenen un nivell tecnològic 
mitjà-alt i alt. En el cas dels serveis les empreses no basades en el coneixement representa el 68,1%; basats en coneixement representen el 
28,9% i de tecnologia d’alta punta el 3%. Si s'analitza aquesta seqüència per als autònoms en la indústria el nivell és baix o mitjà baix al 86,2% 
i en el cas dels serveis, el 58,3% són activitats no basades en el coneixement i el percentatge que està basat en coneixement i en tecnologia 
alta-punta ascendeix al 41,7%.  

20. El projecte de Fibra Òptica a la comarca no està consolidat, tot i que els serveis de telecomunicacions i de comunicació a internet són els més 
demandats per les empreses.  

21. Hi ha poca utiltizació dels serveis empresariales oferts pels Ajuntaments. Només el 35,2% de les empreses (109) han utilitzat alguna vegada 
els serveis empresarials del seu Ajuntament (amb una valoració mitjana de satisfacció del 6,9). Aquests però, són sobretot els vinculats amb la 
borsa de treball (38%), els serveis de promoció econòmica (33,3%) i els serveis de formació (14,8%). Les empreses que no han utilitzat mai 
aquests serveis (169) és per desconeixement o manca d’informació (42%), per no considerar-los necessaris (31,8%) o per la inadequació dels 
serveis existents a les necessitats de les empreses (14,2%).  

22. Els serveis que presenten una menor permeabilitat al territori (és a dir, segons la relació usuaris-tècnics) són els vinculats amb els serveis 
d’empresa i emprenedoria. En aquest cas, es compten amb estructures tècniques però el nombre d’usuaris que s’atén és baix, malgrat ser 
serveis universals (sobretot el d’emprenedoria) i que es té accés des de pràcticament tots els municipis. Per tant, s’observa com tot i ser 
serveis que compten amb unes menors estructures tècniques, tampoc atenen a un elevat nombre de persones usuàries.  

23. I, mentre les dades d’usuaris han estat creixents, els resultats (és a dir, el nombre de persones inserides en el mercat de treball) ha estat 
decreixent. Així, en el període 2010-2012 el nombre d’insercions en el conjunt dels municipis del Maresme s’ha reduït en un 56,8%, passant 
de les 28.933 de l’any 2010 a les 12.50370 del 2012 (el context econòmic no ha afavorit la generació d’ocupació, ans el contrari). 

24. El mateix succeeix en la relació que s’estableix amb les empreses. Així, si en el conjunt del Maresme existeixen (dades del quart trimestre de 

_______________ 

70
 Sense Mataró, les dades d’inserció de la resta de municipis va ser de 1.630 l’any 2010 i 973 el 2012, amb una reducció del 40,3%. 
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2012) 11.062 comptes de cotització, el total d’empreses ateses71 el 2012 a la comarca va ser de 1.525, arribant a un 13,8% del total 
d’empreses del territori i, pert tant, presentant un nivell baix de cobertura. 

25. Els serveis empresarials de més valor afegit són els menys prestats en el territori. El servei més ofertat pels ens locals a la comarca és el 
servei d’informació empresarial (amb un 74%). Així l’assesorament empresarial només el presten 12 municipis i les accions de sensibilització 
tan sols 10.  

26. Els equips tècnics dels seveis empresarials oferts des dels Ajuntaments són reduits. Com s’observa, sense el cas de Mataró, dels 26 ens 
locals restants, 11 (42,3%) tenen una estructura tècnica menor de 2 persones. Aquests municipis són, sobretot, els que tenen una població 
inferior a 10.000 habitants.  

27. Escassa especialització dels tècnics. A més, si se suma que, recentment, els equips tècnics dels ens locals s’han vist reduïts i, per tant, 
limitades les seves actuacions, les capacitats d’aquests per oferir uns serveis més amplis i especialitzats són limitades. Especialment en els 
municipis més petits, els tècnics són multiàmbit o pluridisciplinars, és a dir, de la seva competència depenen serveis com l’ocupació, la 
promoció económica i el suport i assessorament al teixit empresarial i emprenedor, el comerç i/o el turisme. 

28. Falta de visió conjunta respecte als serveis de vivers d’empreses que hi ha territori. El Maresme compta amb cinc vivers d’empreses públics 
(Maresme Centre de Negocis, Tecnocampus, Alella, Pineda de Mar i El Masnou) i quatre de privats (Arenys de Mar, Premià de Mar, Mataró i 
Sant Vicenç del Montalt) que donen cobertura a tota la comarca. Ara bé, la principal dificultat es troba en la coordinació i la generació de 
xarxes de col·lobarció entre aquests espais. 

29. Insuficient visualització de l’activitat i capacitat de lideratge del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Mataró que passen per no ser uns 
actors de referència. El seu rol no queda clar entre els agents locals. En el cas del Consell, tot i que hauria de ser l’ens aglutinador de la 
comarca, el que unifica, i treballar pel conjunt de territoris donant suport especialmente als més petits, aquests no el veuen com un agent 
col·laborador i amb qui cooperar, ja que es considera que no ha exercit aquest paper i que les prioritats de treball són diferents. 

 

Societat 

30. El nivell educatiu a la comarca és baix. Als 16 anys, amb dades del 2011, a la comarca hi havia matriculats en ensenyaments obligatoris el 

_______________ 

71
 Es considera que les empreses ateses són totes aquelles que han rebut algún tipus de servei per part de l’Ajuntament. De totes maneres, per al seu càlcul s’han agafat les dades 

d’empreses informades o d’empreses ateses en funció de quin era el valor més elevat. 
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84,99% dels joves d'aquesta edat. A Catalunya aquesta ràtio és del 89,94% i a la província de Barcelona és de 90,42%. Amb un any més (17) la 
bretxa s'incrementa encara més, al Maresme tan sols 74,56% de cada 100 joves estan escolaritzats mentre que a la província i el país supera 
el 81%. 

31. Pràcticament una quarta part de la població del Maresme, en edat de tenir-los, no posseeix els estudis d'ensenyament obligatori 
finalitzats, fet que genera importants bosses de persones de difícil incorporació al mercat laboral i fa que el nivell acadèmic de la població 
ocupada sigui reduït. 

32. Els codis d’activitat en els quals es produeixen majors contractacions corresponen a aquells que requereixen perfils més baixos. Els codis 
d’activitat que generen més ocupació són els treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors; i ocupacions 
elementals. 

33. La tipologia de contracte predominant és temporal. D'aquesta manera en el període comprès entre gener i octubre del 2013 el 86,3% dels 
contractes van ser temporals. Aquest tipus de contracte es produeixen especialment en el sector serveis i a la construcció i prevalen les 
contractacions d'una durada no és superior a un any. 

34. A la comarca es manté una situació marcada per l'escassetat d'ocupació i per un fort impacte del fenomen de l’estacionalitat pel que fa a 
les altes laborals. S'alternen èpoques de variacions positives, de fins al 3,2% amb variacions negatives que poden arribar fins al 6,9%. 

35. La incidència de l'atur s'acusa de manera especial a la capital comarcal. Mataró té el 37,2% dels aturats totals de la comarca a novembre de 
2013. En total, 17.444 dels seus habitants estan registrats com a aturats. En termes absoluts, Pineda de Mar i Premià de Mar són els que 
major quantitat de persones en atur tenen registrades, amb més de 3.000 cada un, després de la capital comarcal. Juntament amb els 
municipis esmentats, Tordera i Calella, formen el grup dels que compten amb més de 12 desocupats per cada 100 habitants-i la mitjana de la 
comarca de 10,7 per 100 habitants-. Pineda de Mar és la que major quantitat de desocupats en relació amb la seva població registra (14,7). 

36. Els majors volums d'atur es produeixen entre les edats de 35 i 59 anys, el 67,4% del total. Destaquen especialment les 3.045 dones amb 
edats compreses entre 55 i 59 anys en situació d’atur 14,9% del total d'atur femení) i les 3.703 dones que tenen registrada demanda 
d'ocupació en aquest mes. I el 48,7% dels aturats que apareixien registrats al novembre de 2013 tenen una edat de 45 anys o més. De les 
19.678 persones que componen aquest grup, 10.345 són dones (52,6%) i 9.333 són homes (47,4%). 

37. I també té clara incidència en els primers demandants d'ocupació o amb escassa trajectòria professional. El novembre de 2013 el 13,9% 
dels aturats registrats tenien menys de 30 anys, concretament 5.361 persones. A pesar de tot, aquest percentatge és inferior a la província 
de Barcelona i al conjunt de comarques Catalanes, on l'atur registrat de joves fins a 29 anys és de 14,9% i 15,4% respectivament. La incidència 
de l'atur entre els joves estrangers és més gran que entre les persones amb nacionalitat espanyola. A la comarca el percentatge d'aturats 
registrats estrangers menors de 30 anys és de 15,6%. 
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38. La proporció de persones aturades que no posseeix estudis o que té estudis primaris sense completar és sensiblement major al Maresme 
que a la província. De la mateixa manera, és menor que a la província de Barcelona, la proporció d'aturats que té titulació acadèmica 
universitària de segon o tercer cicle. Aquest fet s'accentua encara més en el cas de les persones aturades de nacionalitat estrangera. 

 

 

AMENACES 

Territori 

1. El territori posseeix una configuració marcadament dual si s'atén a la disposició de franja de terreny que mira al mar o a l’interior. Aquest 
element diferencial pot motivar comportaments i resultats socioeconòmics diferents en funció de la ubicació costanera o interior del 
municipi, creant velocitats de desenvolupament diferents, competitivitat i capacitats d'atracció econòmica no sempre equitatives. 

2. En aquest sentit, si no s’articulan estratègies de creació/ potenciació de pols econòmics, es poden generar velocitats de desenvolupament  
socioeconòmic diferents. De la distribució geogràfica del nombre d'empreses es comprova que la zona litoral té una població major 
d'empreses que la zona interior. Destaca la capital de la comarca que acull el 27,4% del nombre total d'empreses i els municipis de Pineda de 
Mar, el Masnou i Vilassar de Mar la segueixen amb més del 5% del total de les empreses. En aquest sentit, és important promoure iniciatives 
que crein atractius i competitivitat equilibrada al territori.  

3. La manca d'un projecte comú genera diferents velocitats i nodes d'activitat no articulats. La dificultat per generar estratègies comunes i el 
conseqüent debilitament del lideratge natuaral de Mataró com a capital de comarca i del Consell Comarcal com a entitat agrutinadora del 
terirori ha generat l'aparició d'alguns municipis que han anat adoptant el paper de certa "capitalitat" per als municipis més petits de l' entorn 
(com és el cas d'Argentona o Montgat); i també ha generat projectes específics en què participen un nombre limitat de municipis en algunes 
zones com ara a l’entorn de la riera d'Argentona, a l' eix Vallalta o entre el Masnou - Alella o Montgat – Teià. 

4. Com a conseqüència del punt anterior, si bé hi ha molts actors importants al territori, la seva vinculació a una visió global del mateix és 
insuficient i la seva actuació es limita a projectes o iniciatives concretes que responen a una part del territori o una necessitat específica. 

5. Es detecten dificultats per convertir els actius naturals, paisatgístics i culturals en actius econòmics. Si bé la comarca disposa d'un 
significatiu patrimoni natural, cultural i arquitectònic, la insuficient articulació de productes i serveis turístics dificulta el seu aprofitament i 
projecció com a recursos econòmic. Hi ha diferents i diverses iniciatives no sempre prou consolidades i que no responen a una estratègia 
conjunta.  
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6. La comarca té nombrosos polígons d'activitats econòmiques que no estan catalogats ni gestionats des d'una òptica comarcal, una 
mancança que actua en detriment de poder oferir a les empreses i inversors possibilitats d'ubicació des d'una perspectiva compacta de 
territori. 

 

Economia 

7. Mereix especial atenció el comportament -i el suport- de les seccions de comerç i indústries manufactureres, per l'alta concentració 
d'empreses, amb gran impacte en l'ocupació i la capacitat de generar ingressos, a l’hora de definir pautes per sortir d'un procés recessiu 
com l’actual. 

8. La dificultat d'accedir a finançament i la lentitud dels tramits burocràtics segueixen sent, de manera recurrent, un obstacle manifest. Les 
principals dificultats que identifiquen les empreses i que afecten - o han afectat - el funcionament de la seva activitat -són la repercussió 
directa de la crisi econòmica sobre el seu sector i avui les empreses manifesten que la principal per poder seguir exercint l'activitat i / o fer 
noves inversions és la dificultat per accedir a recursos financers. 

9. Emergència de mercats en el segment del turisme de sol i platja més competitius i de més qualitat. En l'actualitat el potencial del turisme 
com a sector econòmic al Maresme se centra en un segment madur i en què hi ha altres destinacions, com per exemple és Andalusia - Costa 
del Sòl- o València que estan competint de manera notòria pel que fa al mercat nacional. Cal matisar que en aquest moment hi ha diversos 
hotels a Santa Sussana i Pineda fonamentalment que estan fent fortes inversions en millorar la qualitat dels recursos i aprofundir en la marca 
de destinació familiar i la pròpia revisió del seu concepte turístic. 

10. Si bé hi ha una oferta de serveis de promoció econòmica en la totalitat de la comarca, la distribució dels recursos i equips tècnics estan 
especialment orientats a serveis d'ocupació i en menor mesura als serveis d'emprenedoria i serveis a les empreses. Així mateix, són serveis 
poc especialitzats i per tant amb limitades capacitats per poder atendre iniciatives en noves activitats o en activitats que tradicionalment no 
han estat presents en el territori. 

11. Es presta poca atenció als serveis que estan més orientats a millorar l'ocupabilitat i la inserció de les persones. Vinculat amb el punt 
anterior, els serveis d'ocupació més presents en l’àmbit local són els d'informació, orientació i borsa de treball. En menor mesura, s'ofereixen 
serveis d'intermediació, club de la feina, programes ocupacionals, formació ocupacional o acompanyament. Precisament, aquests serveis que 
tenen una menor cobertura en el territori són els més orientats a millorar l’ocupabilitat de les persones i donar-los un major suport i 
acompanyament en el seu procés d’inserció laboral. La retallada dels ajuts públics per a polítiques actives d’ocupació ha afectat, directament, 
als programes i actuacions municipals orientades a l’ocupació.  

12. Si bé el nombre d'empreses creades en el període 2008 - 2012 ha experimentat un important creixement, la tipologia d'empreses que es 
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creen segueixen vinculades, sobretot al sector terciari i al sector de l'economia tradicional de la comarca, factor que no afavoreix la creació 
de territoris més innovadors i especialitzats. 

13. A pesar de la multiplicitat d’agents existents al Maresme (en un territori petit territorialment i amb 30 municipis), la majoria dels ens locals 
col·laboren amb les principals entitats supralocals (com la Generalitat, la Diputació o el Consell Comarcal) però per a la captació de 
finançament. Ara bé, la relació a nivel intermunicipal, i amb altres agents destacats i importants del territori (com CETEMMSA, el 
Tecnocmapus o altres agents socioeconòmics), és més limitada i puntual. 

14. La comarca comptava amb la XEM (Xarxa d’Emprenedoria del Maresme), impulsada pel Consell Comcarcal i el Tecnocampus, però el projecte 
en aquests moments es troba aturat. 

 

Societat 

15. Tradicionalment, els joves s'incorporaven a l'àmbit laboral a la indústria tèxtil o en el sector agrícola a edats primerenques pel que el valor i 
l'accés a l'educació era menor i avui es disposa d'una població activa poc preparada la qual cosa dificulta greument el seu accés al mercat 
laboral i poder oferir a les empreses proximitat i disponibilitat de mà d'obra. En aquest moment el perfil professional que les empreses 
estan sol·licitant són majoritàriament personal tècnic en general i específic en TIC, informàtica, enginyers o economistes.  

16. L'alta estacionalitat i la mida tan reduït de les empreses incideixen de manera negativa en la qualitat i estabilitat de l'ocupació. 

17. La proposta de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals obre un espai d'incertesa, de redimensió i de revisió de 
competències que no afavoreix l'articulació d'espais de col·laboració i lideratge amb altres actors i pot qüestionar el seu paper com a 
promotor econòmic. 
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ANNEX 1: DETALL DE LES ENTREVISTES I ELS GRUPS DE 

TREBALL 

ENTREVISTES INDIVIDUALS A TÈCNICS MUNICIPALS (17 ens, 27 persones) 

Argentona  Ana Alonso / Carolina Enrich / Mònica Bertran 1/10/2013 

Arenys de Mar Elena Garcia 1/10/2013 

Vilassar de Mar Joana Olivan / Carme Gómez 2/10/2013 

Premià de Dalt Virgínia Merlos 2/10/2013 

El Masnou Núria del Val / Najat Driouech / Sandra 2/10/2013 

Tordera Malena Anglès 4/10/2013 

Calella Fabio Valbonesi 4/10/2013 

Montgat Anna Giménez 8/10/2013 

Premià de Mar Soraya Vega 8/10/2013 

Malgrat de Mar Gemma Binefa / Montse Garcia 8/10/2013 

Palafolls Olga Giménez / Sílvia González 8/10/2013 

Pineda de Mar Edurne Maxazaga / Isabel Llari 8/10/2013 

Mataró Montse Gómez 28/10/2013 

Mataró Mireia Ràfols 4/11/2013 

Mataró Àngel Remacha 27/11/2013 

Maresme Centre de Negocis Natàlia Montoya 1/10/2013 
25/11/2013 

Consell Comarcal Maresme Anna Climent / Jaume Gomis / Alícia Consdegal 22/10/2013 

 

GRUP DE TREBALL AMB TÈCNICS MUNICIPALS (10 ens, 11 persones) 

Alella Critsóbal Zueras 

21/10/2013 

Caldes d’Estrac Elena Gallardo 

Canet de Mar Mariola Dempere 

Sant Cebrià de Vallalta Rut Bes 

Sant Pol de Mar Núria Fugasot 

Sant Vicenç de Montalt Marta Rosario 

Sant Iscle de Vallalta Marta Rosario 

Santa Susanna Maria del Mar 

Vilassar de Dalt Esther Lancho 

Consell Comarcal Maresme Anna Climent / Jaume Gomis 

 

ENTREVISTES INDIVIDUALS A AGENTS SOCIOECONÒMICS (13) 

Tecnocampus Mataró-Maresme Jaume Teodoro 4/11/2013 

Tecnocampus Mataró-Maresme Albert Garcia 13/11/2014 

Tecnocampus Mataró-Maresme Carles Fillat 5/03/2014 

Pla Estratègic Maresme 2015 Josep Pena 13/11/2014 
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Consorci Promoció Turística 
Maresme 

Josep Lluís Martí 27/11/2014 

CETEMMSA Anna Escoda 25/11/2013 

FAGEM Roser Moré 25/11/2013 

PIMEC Joan Carles Basi 5/03/2014 

Cambra de Comerç Josep Francí 7/03/2014 

UGT Lluís Torrents 5/03/2014 

CCOO Gonzalo Plata 6/03/2014 

Mercat de la Flor Jordi Rodon 16/05/2014 

Maresme Centre de Negocis Natàlia Montoya 25/11/2014 

 

ENTREVISTES INDIVIDUALS A POLÍTICS (6)  

Mataró Miquel Rey 27/03/2014 

ACM Miquel Buch 8/04/2014 

FCM Xavier Amor 9/04/2014 

Calella Montserrat Candini 9/05/2014 

Diputat Benet Maimí 19/03/2014 

Diputada Alícia Romero 20/03/2014 

 

ENTREVISTES POLÍTICS COMISSIÓ INFORMATIVA (6) 

CiU Jaume Borrell 

18/03/2014 

ERC Andreu Francisco 

PP José Manuel López 

ICV-EA-EPM Francesc Xavier Serra 

CUP Eudald Calvo 

PxC Mónica Lora 

 

ENTREVISTES INDIVIDUALS A EMPRESES (6)  

Promociones Portuarias Sr. Mestre 9/05/2014 

Hartmann Jordi Mateu 13/05/2014 

Velcro Jaume Freixas 16/05/2014 

Mercat de la Flor  Jordi Rodon 16/05/2014 

Nutrisport Ramon de Santiago 19/05/2014 

Horta Rabassa Francesc Rabassa 19/05/2014 

 

ENQUESTA ONLINE A LES EMPRESES (310 respostes) 

Univers = 4.713 // Mostra (amb una confiança 95% i error + 5%) = 356 
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El Maresme. Nombre de persones assalariades per Secció CCAE’09. 2008 – 2013 (1T) 

  200801 200802 200803 200804 200901 200902 200903 200904 201001 201002 201003 201004 

A Agricultura, ramaderia i pesca 177 166 146 134 182 183 160 147 184 178 177 164 

B Indústries extractives 60 60 60 58 53 53 59 45 43 47 43 47 

C Indústries manufactureres 19328 18.996 18.254 17.618 16.865 16528 15.779 15587 15575 15.735 15.199 15042 

D Energia elèctrica i gas 74 74 76 76 76 74 74 74 22 23 79 85 

I Aigua, sanejament i gestió de residus 350 357 352 347 347 361 363 365 365 376 381 377 

F Construcció 12389 11.598 10.511 8.740 8427 8301 7681 6658 6737 6931 6.478 6.062 

G Comerç 18.314 18.651 18.374 17874 17089 17167 16.638 16.509 16.265 16.842 16.594 16.539 

H Transport i emmagatzematge 2.334 2.365 2.330 2.146 2.094 2.087 2.009 1.990 2.101 2.190 2.160 2.026 

I Hostaleria 8.776 10.134 10.338 7227 7.737 9.986 9856 6.997 8.011 9.615 9368 6.691 

J Informació i comunicacions 739 746 758 753 709 710 674 670 690 723 723 745 

K Activitats financeres i d’assegurances 1.203 1.233 1.215 1.169 1.148 1.159 1.141 1.395 1.120 1.151 1.153 1.148 

L Activitats immobiliàries 657 639 640 596 607 614 614 608 623 649 689 682 

M Activitats professionals i tècniques 2.969 2.984 2.904 2.805 2.688 2.709 2.990 3.151 2.686 2.795 2.708 2.685 

N Activitats administratives i auxiliars 3994 3.915 3.914 3.463 3429 3.331 3.509 3.409 3471 3.603 3728 3.517 

O Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 4.875 5.032 4996 5006 5016 5.070 5039 5.190 5.140 5.260 5.505 5912 

P Educació 4.655 4357 4.385 4.912 4.913 4.574 4.513 4.850 4.852 4.456 4594 4918 

Q Activitats sanitàries i serveis socials 10.419 10.622 10715 10869 10721 10.717 10.796 10.866 10.829 10.785 11.117 11.324 

R Activitats artístiques i d’entreteniment 1.470 1.740 1.510 1.567 1.495 1.711 1.346 1.393 1.461 1.681 1.420 1.448 

S Altres serveis 2.436 2.446 2.426 2.371 2.329 2.311 2.264 2.285 2.289 2.250 2.306 2.274 

T Activitats de les llars 231 235 234 236 237 245 239 234 235 240 236 229 

O Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 95450 96350 94138 87967 86162 87891 85744 82423 82699 85530 84658 81915 
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El Maresme. Nombre de persones assalariades per Secció CCAE’09. 2008 – 2013 (1T) (Cont.) 

  201101 201102 201103 201104 201201 201202 201203 201204 201301 

A Agricultura, ramaderia i pesca 193 178 166 148 166 160 140 124 143 

B Indústries extractives 41 41 37 26 22 16 16 15 12 

C Indústries manufactureres 14.873 14.974 14.555 14307 14359 14.407 14.050 14014 13.810 

D Energia elèctrica i gas 89 112 118 111 115 112 114 114 102 

I Aigua, sanejament i gestió de residus 373 379 363 364 359 385 387 390 390 

F Construcció 6.245 5.860 5.427 4.922 4.732 4.362 3.905 3.577 3.433 

G Comerç 16517 17374 17.191 16.627 16.284 16889 16577 16.061 15.735 

H Transport i emmagatzematge 2.063 2.234 2.339 2.184 2.118 2.151 2.065 1.951 1.842 

I Hostaleria 7.195 10.041 9754 6.623 7.470 10.266 9911 6.453 7589 

J Informació i comunicacions 755 759 824 813 817 821 828 820 859 

K Activitats financeres i d’assegurances 1.057 233 232 229 227 226 226 223 212 

L Activitats immobiliàries 650 670 657 645 650 669 673 649 677 

M Activitats professionals i tècniques 2.666 2.771 2.688 2.657 2.642 2.661 2.605 2.651 2.558 

N Activitats administratives i auxiliars 3.492 3.418 3.597 3451 3.363 3.470 3557 3.363 3.204 

O Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 5329 5405 5281 4.980 4.914 4818 4.620 4577 4589 

P Educació 4.883 4458 4.630 4.883 4928 4581 4519 4794 4.892 

Q Activitats sanitàries i serveis socials 14.110 13.853 13.828 13.775 13563 13.600 13.714 14.047 13837 

R Activitats artístiques i d’entreteniment 1.468 1.698 1.482 1.501 1.511 1.794 1.523 1.542 1.604 

S Altres serveis 2.279 2.242 2.167 2.124 2.155 2.128 2.118 2.010 2.047 

T Activitats de les llars 231 240 236 234 236 244 262 269 270 

O Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 84509 86940 85572 80604 80631 83760 81810 77644 77805 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
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Maresme. Nombre de persones treballadores autònomes per Secció CCAE’09. 2008 – 2013 (1T) 

  200801 200802 200803 200804 200901 200902 200903 200904 201001 201002 201003 201004 

A Agricultura, ramaderia i pesca 921 917 909 909 896 883 879 873 863 864 840 825 

B Indústries extractives 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 

C Indústries manufactureres 4268 4.226 4151 3982 3.872 3769 3716 3.685 3.619 3592 3.548 3.555 

D Energia elèctrica i gas 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 

I Aigua, sanejament i gestió de residus 25 25 25 25 24 24 25 26 28 29 28 28 

F Construcció 7.155 6996 6.720 6394 6.016 5834 5.609 5.470 5319 5.279 5154 5.070 

G Comerç 9.446 9.527 9448 9303 9178 9.223 9177 9.106 9.109 9262 9186 9153 

H Transport i emmagatzematge 2.133 2.124 2.111 2.095 2.060 2.027 2.008 1.999 1.987 1.990 1.971 1.958 

I Hostaleria 3.044 3.168 3.187 3.032 2.996 3.147 3.156 3.014 2.989 3.164 3.167 2.994 

J Informació i comunicacions 623 643 647 669 660 677 681 691 691 710 697 712 

K Activitats financeres i d’assegurances 591 585 576 574 557 571 564 561 571 584 575 579 

L Activitats immobiliàries 505 498 486 473 459 451 442 444 454 462 462 470 

M Activitats professionals i tècniques 2.327 2.366 2.378 2.399 2.388 2.397 2.397 2.451 2.461 2.501 2.494 2.522 

N Activitats administratives i auxiliars 1.761 1.778 1.746 1.705 1.659 1.682 1.673 1.642 1.651 1.664 1.661 1.647 

O Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

P Educació 573 574 572 599 599 581 572 603 608 600 595 632 

Q Activitats sanitàries i serveis socials 936 934 936 944 941 952 952 968 978 998 994 998 

R Activitats artístiques i d’entreteniment 906 934 908 892 862 865 838 826 816 841 850 845 

S Altres serveis 2.659 2.663 2.639 2.616 2.579 2.560 2.545 2.506 2.469 2.454 2.429 2.406 

T Activitats de les llars 6 6 6 6 5 5 5 6 5 4 3 4 

O Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 37.889 37.974 37.455 36.627 35.762 35.659 35.252 34.884 34.629 35.008 34.664 34.409 
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Maresme. Nombre de persones treballadores autònomes per Secció CCAE’09. 2008 – 2013 (1T) (Cont.) 

  201101 201102 201103 201104 201201 201202 201203 201204 201301 

A Agricultura, ramaderia i pesca 821 809 805 787 779 773 764 759 745 

B Indústries extractives 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

C Indústries manufactureres 3.517 3.492 3467 3.431 3.364 3.335 3.276 3.253 3.209 

D Energia elèctrica i gas 1 1 1 1 5 4 4 4 4 

I Aigua, sanejament i gestió de residus 26 26 29 28 27 27 27 28 27 

F Construcció 5.007 4.962 4.850 4.764 4.644 4567 4.416 4323 4.276 

G Comerç 9047 9.229 9198 9094 9.007 9.144 9056 8.935 8899 

H Transport i emmagatzematge 1.942 1.922 1.895 1.895 1.866 1.867 1.840 1.835 1.805 

I Hostaleria 2.977 3159 3.144 2.997 3.003 3.196 3.190 3.009 3.012 

J Informació i comunicacions 739 737 750 768 776 777 784 800 800 

K Activitats financeres i d’assegurances 587 589 598 606 604 614 602 596 595 

L Activitats immobiliàries 474 480 482 479 477 480 475 480 478 

M Activitats professionals i tècniques 2.537 2.558 2.528 2.573 2.576 2.607 2.623 2.658 2.636 

N Activitats administratives i auxiliars 1.626 1.651 1.649 1.626 1.623 1.652 1.641 1.638 1.623 

O Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 6 6 5 5 5 6 5 5 8 

P Educació 645 635 628 670 693 678 650 694 704 

Q Activitats sanitàries i serveis socials 1.013 1.041 1.045 1.069 1.076 1.097 1.082 1.084 1.098 

R Activitats artístiques i d’entreteniment 832 841 820 817 813 849 819 805 785 

S Altres serveis 2.374 2.385 2.380 2.350 2.312 2.324 2.309 2.276 2.248 

T Activitats de les llars 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

O Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

 TOTAL 34179 34531 34.282 33968 33.657 34004 33572 33.190 32.962 

 



 

305 

 

 

 

 


