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INTRODUCCIÓ
El Sistema d'indicadors municipals actualitzats de Neòpolis (SIMAN), com el seu propi nom explicita, no és res més que una agrupació dels indicadors
sintètics que serveixen per a definir les condicions de població del municipi estudiat, en aquest cas de Castellar del Vallès. No s'hi trobaran, doncs,
argumentacions teòriques sobre les causes i els efectes dels fenòmens exposats sinó, tan sols, des d'una vocació descriptiva però rigorosa, aportar diverses
elements que contribueixin a la presa de decisions i a la contextualització del municipi dins un àmbit més global.
Els criteris que han regit la construcció dels indicadors que es presenten a continuació han estat els següents:


Permetre la comparabilitat entre diversos territoris i diversos períodes (dins els límits que imposa la coherència metodològica). Pel que fa a Castellar del
Vallès, s'ha escollit com a àmbits complementaris de referència el conjunt de la comarca del Vallès Occidental i Catalunya.



Emprar sempre fonts secundàries d'organismes públics i, sempre que sigui possible, que estiguin recollides dins l'estadística oficial. A l'annex es detallen
les referències específiques a partir de les quals s'han construït els indicadors d'aquest informe.



En aquest sentit cal assenyalar que l'estadística que ofereixen les administracions públiques es composa indistintament d'explotacions de registres
administratius (com l'atur registrat, la afiliació a la Seguretat Social...) i d'enquestes i estudis realitzats, com els censos de població o l'Enquesta de
Població Activa (EPA) o l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya (ECVHP). A vegades, malgrat tractar la mateixa temàtica,
els resultats que s'obtenen de les diversos fonts no coincideixen per la mateixa naturalesa.



Presentar el màxim desglossament de la informació segons variables sociològiques primordials com el gènere, l'edat o el lloc de naixement.



Cercar la informació més actualitzada possible, encara que per desgràcia no sigui molt contemporània. Així succeeix amb el darrer Cens de Població i
Habitatges de 2011, la principal operació estadística de Catalunya i Espanya, els resultats definitius del qual es van començar a difondre el passat
desembre de 2013. Fins d'aquí a una dècada, si es mantenen els calendaris habituals, no es podrà revisar, doncs, la relació existent entre l'estructura
demogràfica, el parc d'habitatges, el mercat de treball, les pautes de mobilitat i/o la composició de les llars.
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ÀMBIT ECONÒMIC I LABORAL

6

Pla Estratègic de Castellar del Vallès (elaboració i desplegament compartit)
Proposta de suport extern

Àmbit econòmic i laboral
Notes generals


En contrast amb el que succeeix en l’àmbit de la formació, la centralitat de Castellar del Vallès en termes de mobilitat obligada per raó de treball roman
més desdibuixada: un 42,31% de la població que treballa de Castellar ho fa en el mateix municipi (la qual cosa implica que l’altra meitat diàriament s’ha
de desplaçar fora del terme municipi per anar a treballar) i el 38,16% dels llocs de treball existents en el municipi són ocupats per persones d’altres
municipis. Dels municipis propers, Sabadell i Caldes de Montbui registren proporcions més extenses.



El percentatge de persones afiliades a la seguretat social ha augmentat considerablement a Castellar del Vallès en els darrers 4 anys (2013–2016)
creixent des d’un 57,29% a un 64%. Tanmateix, el percentatge municipal ha estat sempre més elevat en comparació als nivells comarcals i catalans.



La gran majoria d’afiliats a la seguretat social de Castellar del Vallès té la nacionalitat espanyola (96,41%). No obstant això, s’observa que tant al Vallès
Occidental com a Catalunya aquest percentatge és menor. A nivell comarcal és gairebé 5 punts percentuals menor i a nivell català fins a 9 punts
percentuals.



Respecte els treballadors/es autònoms/es, Castellar del Vallès ha reduït en 1,08% el percentatge total de treballadors autònoms/es respecte al 2011. Així
i tot, el municipi manté nivells més elevats que la mitjana comarcal i catalana.



S’observa que la majoria de treballadors/es de Castellar del Vallès són contractats per empreses de fins a 50 treballadors (74,89%), molt per sobre de la
mitjana comarcal i catalana.



Tot i que la majoria de la població treballadora està afiliada al règim general dels serveis (52,37%), aquest percentatge és considerablement menor a la
mitjana comarcal i catalana. No obstant això, no és estrany degut a què és fàcilment observable que Castellar del Vallès és un municipi fortament
industrialitzat en el que el 42,24% de les persones treballadores afiliades al règim general ho estan en aquest sector.



A diferència del punt anterior, la població afiliada al règim d’autònoms de Castellar és molt similar a la comarcal i catalana: en aquest sentit, la gran
majoria d’autònoms es dedica al sector de serveis (70,42%), i el sector de la construcció supera lleugerament al de la indústria.



En els últims 8 anys, la població ha experimentat un canvi cap al sector dels serveis. Aquesta afirmació és clara quan ens fixem en l’evolució a l’afiliació al
règim d’autònoms on en el sector de serveis el percentatge ha augmentat en 27 punts percentuals en aquest període.
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Les dades indiquen que el percentatge de persones ocupades a temps parcial a Castellar del Vallès és molt similar als nivells comarcals i catalans (11%),
però el percentatge de llocs de treball no qualificats és lleugerament inferior.



Respecte a la taxa d’atur registrat, Castellar del Vallès des del 2008 ha mantingut nivells més baixos que la mitjana de Catalunya. Des de l’any 2013, el
municipi ha assolit nivells inferiors al 16%. El 2016 la població s’ha situat al voltant del 10% (inferior als nivells comarcals i catalans). Castellar del Vallès
no aconseguia aquest percentatge des del 2008.



En relació a la Renda bruta familiar disponible per habitant, Castellar del Vallès se situa al mateix nivell que la mitjana catalana (16.200€), però 400€ per
sota de la mitjana comarcal del Vallès Occidental.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 1. Mobilitat obligada per raó de treball

Autocontenció per raó de treball

Autosuficiència per raó de treball

Autocontenció de la població ocupada resident (població ocupada resident % residents ocupats

Autosuficiència dels llocs de treball localitzats (percentatge dels llocs de treball existents en un municipi

dins del municipi)

que són ocupats per persones del mateix municipi.)





Més de la meitat de la població ocupada de Castellar del Vallès treballa

Només un 38,16% dels llocs de treball de Castellar del Vallès són

en el municipi. Això permet que les persones residents al municipi no

ocupats per persones d’altres municipis (10 punts percentuals menor

s’hagin de desplaçar fora per anar a treballar amb tanta freqüència.

que a Sabadell o Caldes de Montbuí).
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 2. Relació amb l’activitat de la població de 16 anys i més
Període 2015
Relació amb l’activitat de la població de 16 anys i més


Per avaluar l’impacte efectiu de l’atur, cal identificar prèviament la
quantitat de població que participa en el mercat de treball.



El percentatge de persones ocupades a Castellar del Vallès és més
elevat que el nivell comarcal i català. Per tant, el nivell de població
inactiva al municipi està per sota del nivell del Vallès Occidental i
Catalunya.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 3. Afiliació a la Seguretat Social segons municipi de residència

Persones afiliades des de 15 a 65 anys

Persones afiliades segons nacionalitat

Percentatge del nombre de persones afiliades a la seguretat per nombre total de persones entre 15 i

Percentatge de persones nacionals i estrangeres afiliades a la SS

65 anys.




Tenim la possibilitat de destriar les persones afiliades a la Seguretat



Social segons el municipi de residència.

la Seguretat Social de Castellar del Vallès és inferior que el percentatge

La proporció de persones majors de 15 anys afiliades, és a dir, amb

comarcal i català.

treball legalitzat, a Castellar del Vallès és superior que al Vallès
Occidental i Catalunya.

11

El percentatge de persones de nacionalitat estrangera afiliades a

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 4. Afiliació a la seguretat social segons el municipi del lloc de treball
Període 2011 – 2016

Nombre de treballadors/es de les empreses (comptes de cotització)

Treballadors/es Autònoms/es

2016

%/ total treballador/es afiliats/es

Evolució anual
Evolució d’afiliacions a la SS (Desembre 2012 – Desembre 2016).



L’afiliació a la Seguretat Social segons el municipi del “compte de
cotització” té en compte la totalitat de llocs de treball del municipi,
independentment d’on resideixen les persones que els ocupen.



Des de 2012, a Castellar del Vallès ha crescut ràpidament el nombre
d’afiliacions.



A Castellar del Vallès les empreses amb menys de 50 treballadors són
les més abundants al municipi. Representen el 74,89% del nombre de
treballadors totals, molt superior al percentatge comarcal i català.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 5. Sector d’activitat de la població afiliada a la Seguretat Social segons el nombre de llocs de treball
Període: Desembre 2016
Població afiliada al règim general
Població afiliada al règim d’autònoms



Els treballadors/es autònoms/es i els/les que treballen per compte aliè
es dediquen a activitats parcialment diferents, per bé que en tots dos
casos a Castellar del Vallès predominen els serveis i la indústria.



Tot i que a Castellar el sector predominant és el de serveis, el sector
industrial té un percentatge d’afiliació molt superior al percentatge
comarcal i català.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 6. Evolució a la afiliació a la Seguretat Social segons el règim d’activitat
Període: 2008 – 2016
Règim general

Règim d’autònoms

Variació

Variació



Entre 2008 i 2016, l’afiliació de persones treballadores a la Seguretat
Social a Castellar del Vallès ha augmentat en el règim d’autònoms,
però no en el règim general.



La creació d’ocupació en el règim d’autònoms s’ha concentrat
especialment en les activitats dirigides als serveis.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 7. Tipus d’ocupació de la població de 16 a 64 anys

Persones ocupades amb jornades a temps parcial

Llocs de treball no qualificats

%/ Persones ocupades a temps parcial x persones actives

%/ treballadors/es no qualificats x total



A diferència de les xifres d’afiliació, no es dibuixen gran diferències



entre les característiques de l’ocupació de Castellar del Vallès, Vallès

no qualificats/es de Castellar del Vallès és inferior als nivells

Occidental i Catalunya.

comarcal i català.

No obstant això, sí que el percentatge de treballadors/es
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 8. Evolució de l’atur registrat
Taxa d’atur registrat (període 2006 – 2016)



La taxa d’atur registrat recull la proporció de persones que consten com a demandants actives d’ocupació a les Oficines de Treball sobre el total de
persones actives i que, alhora, reuneixen els requisits legals per ésser considerades com a aturades. Això explica per què l’atur registrat ofereix sempre
uns valors inferiors a d’altres fonts basades en enquestes com l’EPA.



Des del 2012 ha disminuït la taxa d’atur registrat a Castellar del Vallès i se situa en nivells inferiors als del Vallès Occidental i Catalunya.
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Àmbit econòmic i laboral
Perfil del atur registrat (I)



La taxa d’atur registrat a Castellar del Vallès se situa al 11,12%.


El nivell del municipi se situa per sota del nivell català.

17

Pla Estratègic de Castellar del Vallès (elaboració i desplegament compartit)
Proposta de suport extern

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 9. Perfil del atur registrat (II) Per sexe



La taxa d’atur registrat en homes és 6 punts percentuals menor a la



de dones a Castellar del Vallès.



Mentre que la taxa d’atur registrat en homes és menor a Castellar del
Vallès que a ciutats com Barcelona, Sabadell i Caldes de Montbui, la
taxa d’atur registrat en dones és notablement superior a la de
Barcelona i a nivells similars a Caldes de Montbuí i Sabadell.



La taxa d’atur registrat en homes ha caigut 7 punts percentuals en els
últims 7 anys a Castellar del Vallès.



La taxa d’atur registrat en dones ha caigut 5 punts percentuals en els
ultims 7 anys a Castellar del Vallès.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 10. Situació laboral dels membre de les llars
Període: 2011 - 2013
Renda bruta familiar disponible per habitant
RFDB per habitant (milers d’euros)



El nivell de RFDB per habitant de Castellar del Vallès se situa al nivell
de Catalunya, però lleugerament per sota del Vallès Occidental.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 11. Evolució Sectorial Assalariats
Període 2007 – 2016
Evolució sectorial assalariats



El sector amb més pes salarial és el de serveis. No obstant, el
sector industrial és també molt potent a Castellar del Vallès. El
sector de la construcció ha perdut força salarial en els últims anys i
l’agricultura compta amb molt poc pes salarial.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 12. Cobertura de prestacions per desocupació
Període 2016
Cobertura de prestacions per desocupació



Al desembre del 2016 hi havia un total de 743 prestacions per desocupació al municipi i un total de 1240 persones a l’atur.



Gairebé un 60% de les persones beneficiades d’aquestes prestacions són per a persones a l’atur.
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ANNEX
ANNEX 1. RELACIÓ DE LES FONTS EMPRADES

Indicador 1. Mobilitat obligada per raó de treball.

Institut d’Estadística de Catalunya (mobilitat obligada)

Indicador 2. Relació amb l’activitat de la població de 16 i més.

Institut Nacional d’Estadística (Cens de Població i habitatges de 2011)

Indicador 3. Afiliació a la Seguretat Social segons el municipi de

Institut d’Estadística de Catalunya (Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

residència.

segons residència padronal de l’afiliat).

Indicador 4. Afiliació a la Seguretat Social segons el municipi del lloc de
treball.
Indicador 5. Sector d’activitat de la població afiliada a la Seguretat Social

Institut d'Estadística de Catalunya (Afiliacions al règim especial de

segons el nombre de llocs de treball.

treballadors autònoms. Per sectors d'activitat).

Indicador 6. Sector d’activitat de la població afiliada a la Seguretat Social

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

segons el sector d’activitat.

(Observatori d’Empresa i Ocupació)

Indicador 7. Tipus d’ocupació de la població de 16 a 64 anys.

Institut d'Estadística de Catalunya (Ocupats per branques d'activitat,
professió i sexe. Població de 16 anys i més).

Indicador 8. Evolució de l’atur registrat.

Institut d'Estadística de Catalunya (Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per
sexe i grups d'edat). Observatori d’Octubre 2016 de Castellar del Vallès.

Indicador 9. Perfil del atur registrat (I).

HERMES (Taxa d'atur registrat)
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HERMES (Taxa d’atur registrat

Indicador 9. Perfil del atur registrat (II).

estimada per sexe)
Institut Nacional d’Estadística (Cens de Població i Habitatges de 2011)

Indicador 10. Situació laboral dels membres de les llars.

Indicador 11. Evolució Sectorial Assalariats

Observatori Municipal econòmic de Castellar del Vallès (Desembre

2016)
Indicador 12. Cobertura de prestacions per desocupació

Observatori Municipal econòmic de Castellar del Vallès

(Desembre 2016)
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