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V – PERSONES ASSALARIADES
TRIMESTRE III /
2017
GRANS SECTORS
ECONÒMICS

Any anterior

Trim. actual

Any anterior
Trim. anterior

PERSONES ASSALARIADES

Trim. anterior

EVOLUCIÓ

1
1

-1

0,0%
0,0%

INDÚSTRIA

759
742

-777

-2,2%
-4,5%

CONSTRUCCIÓ

726
897

-902

23,6%
-0,6%

SERVEIS

7.705
7.816

-7.819

1,4%
0,0%

TOTAL

9.191
9.456

-9.499

2,9%
-0,5%

AGRICULTURA

Font: Dept. Empresa i Ocupació - Generalitat de Catalunya
Font: Observatori del Treball i Model Productiu - Generalitat de Catalunya

Els assalariats/des que aquí es mostren són les
persones que estan donades d’alta com a treballadores
en un compte de cotització pertanyent a Santa Coloma,
no totes les persones assalariades del municipi
(treballin aquí o en una altra ciutat).
Amb això, és important afegir a més, que donades les
característiques del mercat de treball del municipi, el
nombre d'assalariats/des segurament sempre estarà
per sota de la realitat de persones que treballen a Santa
Coloma de Gramenet, ja que en molts casos els
comptes de cotització de les empreses estan
centralitzats en altres municipis de la província
(exemple: Barcelona, Badalona, etc.).

I - d’evolució
ATUR PER
En el gràfic
veiem SEXES
quin ha estat el
comportament general del número d’assalariats/des
donats d’alta a Santa Coloma de Gramenet.
Les dades que es corresponen amb el tercer trimestre
de 2017 ens indiquen que hi ha una petita davallada de
persones que treballen en el municipi, tot i que en
l'evolució interanual sí es veu un important increment,
proper al 3%.
Per sectors, el que millor comportament registra
interanualment, és el sector de la construcció amb un
+24% interanual. En l'evolució intermensual no es
registren saldos positius en cap sector.

NOTA D'ACLARIMENT: Les dades del Règim General de la Seguretat Social d’aquest trimestre no inclouen ni el Sistema Especial Agrari ni el Sistema Especial de Treballadors de la Llar, integrats recentment:
- Amb efectes d’1 de gener de 2012, els treballadors per compte aliè del Règim especial agrari i els empresaris per als quals presten serveis, s’han integrat en el Règim General de la Seguretat Social
mitjançant la creació d’un Sistema Especial, segons disposa la Llei 28/2011, de 22 de setembre.
- Amb efectes d’1 de gener de 2012, el Règim Especial de Treballadors de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social mitjançant la creació del Sistema Especial de Treballadors de la Llar,
segons la disposició addicional 39 de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. El Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, regula la
relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

