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Pr
es

en
ta

ci
ó Un any més, teniu a les mans l’informe 

econòmic anual. Un compendi de 
l’evolució socioeconòmica de la nos-
tra comarca en els darrers mesos, 
que ens serveix de referència per 
veure quin és l’estat de l’Anoia. 

Les dades que ens ofereix l’estudi, 
en termes generals, responen a una 
crisi que colpeja de manera important 

el conjunt del país, afectant en conseqüència i de manera inevitable 
alguns dels àmbits de la nostra economia. 

L’atur encara es presenta com un dels indicadors més desfavorables 
en el conjunt de la comarca, però s’ha moderat la caiguda del teixit 
empresarial així com també la destrucció d’ocupació, sobretot a la 
primera meitat del 2012. Durant el període analitzat, la contractació 
presenta una evolució més favorable que la mitjana catalana i les 
dades relatives a l’ocupació presenten senyals de millora igualment 
en el primer semestre.

L’informe també analitza enguany alguns sectors empresarials amb 
potencial de creixement a la comarca. En aquest sentit, podem obser-
var que aquests corresponen a activitats industrials de sectors com 
la fabricació de productes metàl·lics, el comerç al detall i l’engròs, la 
fabricació de productes de cautxú o el tèxtil.

Això, junt amb algunes actuacions estratègiques en sectors com la sa-
lut, les TIC, la pell o el cuir que està duent a terme la ciutat d’Igualada, 
poden ser un dels camins per encetar la recuperació de la situació 
econòmica a la comarca.

Val a dir, finalment, que l’informe ens ofereix dades sobre la cruesa 
de la crisi en els temps actuals i com aquesta afecta molts dels indi-
cadors socioeconòmics de la comarca. Ara bé, els indicis de millora 
que apunta, amb les actuacions en els sectors esmentats, poden 
oferir un lleuger canvi de tendència que confiem que es consolidi el 
més aviat possible.

Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada
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El 2012 ha estat un any pitjor del que es preveia. La situació 
econòmica a la zona de l’euro ha empitjorat notablement com 
a conseqüència de la intensificació de la crisi del deute sobirà 
que, afegit als plans de consolidació fiscal i al sanejament 
del sistema financer, ha suposat una contracció de l’activitat 
econòmica a Europa. Això també ha tingut efectes, en major 
o menor mesura, sobre el conjunt de l’economia mundial a 
través del comerç i dels canals financers. 

Així, el Fons Monetari Internacional (FMI) ha rebaixat les se-
ves previsions de creixement econòmic mundial fins al 3,3% 
per al 2012, i el 3,6% per al 2013, unes taxes menors que 
les dels dos anys precedents, com es pot veure al gràfic 1.1. 
Així mateix, cal remarcar que la previsió per al 2013 és d’una 
modesta acceleració de l’activitat mundial, liderada pel grup 
d’economies emergents i en desenvolupament, que continuen 
creixent a un ritme superior al de les economies avançades 
(vegeu la taula 1.1). 

Gràfic 1.1. Evolució del PIB i del comerç mundial
Taxes de variació interanual, en %

3,6
4,9 4,6 5,3 5,4

2,8

-0,7

5,1
3,8 3,3 3,6

6,1

11,2

8
9,1

7,7

3

-10,7

12,6

5,8
3,2 4,5

-15

-10

-5

0

5

10

15

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 e 2013 p

PIB mundial Comerç mundial

e: estimació, p: previsió
Font: FMI (World Economic Outlook, octubre 2012)

Per a les economies avançades, aquest organisme preveu que 
l’activitat econòmica romandrà feble, amb un creixement previst 
de l’1,5% per al 2013, només dues dècimes superior a l’estimat 
per al 2012. En canvi, el comerç mundial podria guanyar impuls 
el 2013, després de la desacceleració del 2012, tot i que encara 
estaria lluny d’assolir les taxes de dos dígits anteriors al 2011. 
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Ara bé, l’atur es mantindrà elevat a bona part de les economies 
desenvolupades, segons les previsions de l’FMI.

Més concretament, el creixement intertrimestral de l’economia 
nordamericana s’ha començat a alentir a partir del segon tri-
mestre del 2012, un alentiment al qual la Reserva Federal ha 
respost amb una política monetària expansiva. Per al 2013, 
l’FMI preveu que el PIB dels EUA creixerà el 2,1%, un ritme 
molt similar a l’estimat per al 2012 (2,2%), però superior al 
d’altres economies avançades com el Japó, el Regne Unit o 
el Canadà.

La zona euro, en canvi, serà l’economia avançada que ha evo-
lucionat pitjor el 2012, amb una caiguda estimada del PIB del 
0,4%, i una previsió de creixement molt feble per al 2013, del 
0,2%. De fet, la rebaixa d’aquesta previsió de creixement ha 
estat de les més importants que ha fet l’FMI per a les economies 
avançades, i que principalment ha fet a les grans economies 
de la zona euro (Alemanya, França, Itàlia i Espanya). Ara bé, 
la rebaixa més forta ha estat la de l’economia espanyola per 
al 2013, per a la qual, a més, preveu una contracció per segon 
any consecutiu: l’FMI situa la caiguda del PIB espanyol en el 
-1,5% el 2012 i en el -1,3% el 2013. En canvi, les previsions 
per a Alemanya i França són de creixement moderadament 
positiu tant per al 2012 com per al 2013.
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Taula 1.1. Evolució del PIB 2010- 2011 i previsions 2012-2013
Taxes de variació interanual, en %

e: estimació, p: previsió
Font: FMI (World Economic Outlook, octubre 2012)

Per a les economies emergents i en desenvolupament, les 
previsions de l’FMI situen el creixement econòmic en el 5,6% 
el 2013, tres dècimes per sobre de l’estimat per al 2012, però 
inferior al dels dos anys precedents. 

Aquest grup d’economies ha sofert els efectes d’una demanda 
més feble per part de les economies avançades durant el 2012 
però també de la debilitat domèstica. A l’Àsia, el creixement ha 
perdut impuls el 2012, per la forta desacceleració de l’activitat 
a la Xina, per l’enduriment de les condicions creditícies com a 
resposta a l’amenaça d’una bombolla immobiliària i el retorn de 
la inversió pública a una sendera de creixement més sosteni-
ble, a més del debilitament que ha sofert la demanda externa. 
El creixement a l’Amèrica Llatina també s’ha desaccelerat el 
2012, principalment, per l’evolució de l’economia del Brasil, 
que ha sofert l’impacte de polítiques dirigides a contenir les 
pressions inflacionistes i a moderar el creixement del crèdit. En 
canvi, les economies europees emergents han sofert, sobretot, 
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l’impacte del debilitament de la demanda provinent de la zona 
euro. Per al 2013, l’FMI preveu que el creixement a aquestes 
àrees guanyi impuls però sense arribar a les taxes registrades 
el 2010 i el 2011.

Aquestes previsions, però, es basen en dos supòsits fonamen-
tals, que de no complir-se implicarien una rebaixa de les previ-
sions presentades per l’FMI. El primer supòsit, que les autoritats 
europees adoptin polítiques per què les condicions financeres 
millorin gradualment a les economies perifèriques. Això suposa 
avançar cap a una unió bancària i una major integració fiscal. 
El segon supòsit és que els Estats Units facin progressos en 
l’elaboració d’un pla per restablir la sostenibilitat fiscal.

També cal remarcar que la política monetària expansiva apli-
cada a les economies avançades i emergents pot contribuir a 
contrarestar, en part, la debilitat econòmica. A Europa, el BCE 
ha presentat un nou programa de compra de deute públic 
il·limitat al mercat secundari en operacions amb termini d’entre 
1 i 3 anys. Així mateix, als Estats Units, la Reserva Federal ha 
anunciat la compra de 40.000 milions de dòlars mensuals en 
titularitzacions hipotecàries fins que l’evolució de l’ocupació 
millori i mentre la inflació es mantingui en nivells raonables; 
ha prorrogat l’operació TWIST (d’intercanvi de deute a curt 
per deute a llarg termini) fins a finals d’any; i ha anunciat que 
mantindrà la política de tipus d’interès baixos fins a mitjans del 
2015. A altres països com el Japó, el Banc Central ha ampliat 
el programa de compra d’actius. El Banc d’Anglaterra també ha 
ampliat el seu programa d’expansió quantitativa. I altres països, 
com Austràlia, República Txeca, Israel i Corea han reduït els 
tipus d’interès o bé han posposat increments d’aquests.

A les economies emergents, també s’han pres mesures 
d’expansió quantitativa per fer front a l’alentiment de l’activitat i 
la inflació, mentre que alguns països, com Brasil, Xina, Colòm-
bia, Hongria, Filipines i Sudàfrica han reduït els tipus d’interès. 
Ara bé, només la política del Brasil ha suposat una retallada 
forta dels tipus d’interès i l’aplicació de mesures de política 
macroeconòmica per estimular més el creixement del crèdit. 
En conjunt, els tipus d’interès a moltes economies emergents 
es situen encara en nivells relativament elevats i el creixement 
del crèdit és alt.

En aquest context internacional i nacional, l’economia catalana 
ha entrat novament en recessió el primer trimestre del 2012, 
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en registrar una taxa de creixement intertrimestral negativa, 
per segona vegada consecutiva (vegeu el gràfic 1.2). La re-
caiguda de l’activitat ha esdevingut com a conseqüència d’un 
deteriorament de la demanda interna, provocat en bona part per 
l’ajustament de la despesa pública, que ha fet que el consum 
de les administracions caigui fortament, alhora que l’augment 
continuat de l’atur i la incertesa han intensificat la caiguda del 
consum de les llars. Així mateix, la manca de recuperació del 
sector de l’habitatge i la forta retallada en obra pública han 
fet que el descens de la inversió en construcció també s’hagi 
accelerat el 2012. Mentrestant, la caiguda de la inversió en 
béns d’equipament s’ha suavitzat però continua sense donar 
senyals de recuperació. L’entorn de dificultats d’accés al crèdit 
i de reestructuració del sistema financer no hi ha contribuït. La 
demanda externa ha continuat fent una aportació positiva al 
creixement el 2012, i contrarestant en part l’accentuada debi-
litat de la demanda interna, però aquesta aportació ha estat 
inferior a la del 2011. En un context d’alentiment mundial (i 
en especial europeu) com l’actual, les exportacions catalanes 
han perdut impuls el 2012, i han crescut a un ritme inferior al 
del 2011. Tanmateix, la contribució del saldo exterior al PIB ha 
evolucionat favorablement ja que les exportacions han crescut 
a bon ritme, mentre que les importacions s’han reduït (vegeu 
la taula 1.2). Per al conjunt de l’any 2012, s’estima que el PIB 
català caurà a l’entorn de l’1,5%, després del feble creixement 
del 2011 (0,7%).
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Gràfic 1.2. Evolució del PIB de Catalunya, 2008-2012
Taxes de variació, en %
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Taula 1.2. Evolució del PIB català 2008-2011
Taxes de variació interanual, en % (*)

Total

Consum 
privat

Consum 
públic Total

Béns 
d'equip. i 

altres actius Construcció
2008 -0,2 -1,1 -1,1 5,9 -4,6 -2,9 -4,9 0,8 2,3 0,2 -5,9
2009 -4 -5,4 -4,7 7,6 -14,5 -13,7 -15,2 1,2 3 -12,5 -19,2
2010 0,4 -0,2 1,2 1 -4,5 3,1 -9,7 0,5 1,7 15,2 9
2011 0,7 -1,8 -0,2 -3,1 -5,1 -0,6 -8,3 2,5 3,2 7,5 -2,8

Saldo amb 
l'estranger

Export. de 
béns i serveis

Import. de 
béns i serveis

Consum Inversió 

Demanda externaDemanda interna

PIB

Saldo 
exterior

(*) Excepte el saldo exterior i el saldo amb l’estranger, que són contribucions al creixement, en punts percentuals.
Font: IDESCAT
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2.1. Territori La comarca de l’Anoia constitueix una de les onze comarques 
de la província de Barcelona i està situada al bell mig de Cata-
lunya, formant part de l’extrem oriental de la Depressió Central 
catalana. L’Anoia limita al nord amb el Solsonès, a l’oest amb 
la Segarra i la Conca de Barberà, al sud amb l’Alt Camp i l’Alt 
Penedès i a l’est amb el Baix Llobregat i el Bages. 

El nom, el pren del riu Anoia que travessa la comarca de nord-
oest a sud-oest, afluent del Llobregat, el qual també marca 
l’orografia de la comarca i l’estructura de nord-oest a sud-est 
i forma la conca d’Òdena. Així mateix, el riu ha tingut històri-
cament un paper predominant en la configuració actual de la 
comarca, atès que ha determinat l’establiment d’assentaments 
urbans, d’activitats industrials (com el tèxtil, les adoberies o 
les relacionades amb el paper) i el traçat de les principals vies 
de comunicació.

Mapa 2.1. Mapa comarcal de Catalunya
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Comarcal de CatalunyaCaixa

L’Anoia està formada per 33 municipis, repartits en 866,3 Km2 
i l’any 2011 té una població de 118.509 habitants, la qual re-
presenta l’1,57% de Catalunya. La densitat de la comarca és 
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de 137 habitants per km2, inferior a la densitat del conjunt de 
Catalunya (235 hab/km2). Al mig de la Conca d’Òdena trobem 
la capital de la comarca, Igualada, a 315 metres sobre el nivell 
del mar. La comarca de l’Anoia al llarg del seu territori compta 
amb una realitat ben diferenciada socioeconòmicament i terri-
torialment en tres zones: Alta Anoia, Conca d’Òdena i Anoia 
Sud. 

L’Alta Anoia és una zona de caràcter principalment rural i es 
caracteritza per tenir una important activitat agropecuària i 
municipis petits, a excepció de Calaf. L’activitat industrial, 
concentrada sobretot a Calaf, Calonge de Segarra i Sant Pere 
Sallavinera, es va reforçar amb la inauguració del tram de l’Eix 
transversal Manresa-Cervera. Aquesta zona és la que es situa 
més al nord de la comarca i engloba dotze municipis: Argençola, 
Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Copons, 
Montmaneu, els Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí Ses-
gueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.

La conca d’Òdena és una zona de caràcter principalment urbà i 
industrial i es caracteritza per tenir una important activitat indus-
trial i terciària, concentrada en gran part a Igualada. L’autovia 
A-2 la travessa i és un dels principals motors de desenvolupa-
ment de la zona. La conca d’Òdena es situa al pla central de la 
comarca i comprèn nou municipis: Igualada, el Bruc, Castellolí, 
Jorba, Òdena, La Pobla de Claramunt, Sant Martí de Tous, 
Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí

L’Anoia Sud és una zona de caràcter industrial i la seva situa-
ció geogràfica més al sud la vincula a l’àrea metropolitana de 
Barcelona i al Baix Llobregat. El municipi de Piera concentra 
gran part de l’activitat econòmica de la zona. Aquesta zona 
agrupa dotze municipis: Bellprat, Cabrera d’Igualada, Cape-
llades, Carme, els Hostalets de Pierola, la Llacuna, Masquefa, 
Orpí, Piera, Santa Maria de Miralles, la Torre de Claramunt i 
Vallbona d’Anoia. 
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Mapa 2.2. Mapa municipal per territoris de la comarca de l’Anoia 

1. Argençola       
2. Bellprat 
3. Cabrera d'Anoia
4. Calaf 
5. Calonge de Segarra
6. Capellades
7. Carme 
8. Castellfollit de Riubregós
9. Castellolí
10. Copons
11. El Bruc 

12. Els Hostalets de Pierola
13. Els Prats de Rei 
14. Igualada
15. Jorba
16. La Llacuna 
17. La Pobla de Claramunt
18. La Torre de Claramunt
19. Masquefa
20. Montmaneu
21. Odena
22. Orpí

23. Piera
24. Pujalt
25. Rubió
26. Sant Martí de Tous
27. Sant Martí Sesgueioles 
28. Sant Pere Sallavinera
29. Santa Margarida de Montbui
30. Santa Maria de Miralles
31. Vallbona d'Anoia
32. Veciana
33. Vilanova del Camí

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
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L’any 2011, la població de la comarca de l’Anoia s’ha situat en 
118.509 persones, —el 2,1% de la població de la província de 
Barcelona i l’1,6% de Catalunya. El creixement de la població 
s’ha mantingut pràcticament estable, en el 0,38% —el menor 
increment dels darrers anys—, molt similar al registrat al conjunt 
de Catalunya (0,36%). 

En el període 2000-2011, la població de l’Anoia ha crescut 
sempre per sobre el conjunt de la població catalana (vegeu el 
gràfic 2.1), amb un ritme de creixement anual mitjà del 2,5% 
a l’Anoia, front l’1,7% a Catalunya. Aquest fet que ha suposat 
un augment del pes de la població de l’Anoia en relació amb 
el conjunt de Catalunya —de l’1,44% el 2000 a l’1,57% el 2011 
(vegeu el gràfic 2.2). El creixement acumulat de la població 
de l’Anoia en aquest període ha estat del 32%, vers el 20% a 
Catalunya. 

2.2. Demografia

Gràfic 2.1. Població a la comarca de l’Anoia i a Catalunya
Taxes de variació interanual, en %
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Gràfic 2.2. Pes de la població de l’Anoia a Catalunya (%)
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La Conca d’Òdena és la zona de l’Anoia que més habitants 
aglutina, amb el 61% de la població l’any 2011. L’Anoia Sud 
agrupa el 34% dels habitants, i el restant 5% dels habitants es 
concentra a l’Alta Anoia. L’Anoia Sud, la part més propera a 
Barcelona capital, és la zona on la població ha crescut més els 
darrers anys —un 50% entre el 2001 i el 2011—, sobretot els 
municipis ubicats al sud-est, fet que ha suposat un increment 
del seu pes relatiu a la comarca, en detriment de les altres 
dues zones. Així mateix, entre el 2001 i el 2011 la població de 
l’Anoia Sud ha crescut a un ritme anual superior a les altres 
dues zones (el 4,2% vers l’1,8% a la Conca d’Òdena i l’1,2% 
a l’Alta Anoia).

Gràfic 2.3. Distribució territorial de la població a la comarca de l’Anoia
Pes sobre el total de població

                                                 2001                                                     2011

Alta 
Anoia
6%

Conca 
d'Òdena
65%

Anoia 
Sud

29%

Alta 
Anoia
5%

Conca 
d'Òdena
61%

Anoia 
Sud

34%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE

Total: 118.509Total: 92.263
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Com ha succeït a la resta del Principat, el creixement de la 
població s’ha moderat a les tres zones analitzades de l’Anoia 
a partir del 2008 —coincidint amb l’inici de la crisi. El 2011 els 
habitants a l’Anoia Sud han crescut un lleuger 1% respecte 
l’any anterior, a la Conca d’Òdena pràcticament s’han estancat 
(0,14%) i a l’Alta Anoia han disminuït per primer cop des del 
2002, el -1,5%.

Gràfic 2.4. Evolució de la població als territoris de la comarca de l’Anoia
Taxes de variació interanual, en %

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE

La capital de l’Anoia, Igualada, amb 39.191 habitants concen-
tra un terç de la població comarcal, seguit per Piera, amb el 
12,5% i Vilanova del Camí, amb el 10,7%. Dels 33 municipis 
que conformen l’Anoia, 15 superen els 1.000 habitants (vegeu 
el mapa 2.3).

El 2011, els municipis que més han crescut respecte l’any 
anterior pertanyen a l’Alta Anoia, Montmaneu i Castellfollit de 
Riubregós —el 6,5% i el 6%, respectivament; i el que més han 
disminuït es troben a l’Anoia Sud, Bellprat i Orpí —el -6,2% 
i el -3,9%, respectivament— (vegeu el mapa 2.4). En termes 
absoluts, Piera i Els Hostalets de Pierola, tots dos ubicat a 
l’est de l’Anoia Sud, han estat els municipis que més ha con-
tribuït al creixement de la comarca (amb 291 i 84 persones, 
respectivament). 
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Mapa 2.3. Població als municipis de l’Anoia. Any 2011
En nombre d’habitants
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Mapa 2.4. Evolució de la població als municipis de l’Anoia. Any 2011/2010
Taxes de variació interanual 2011/2010, en %

8
5 28

4
27

13
24

32

10

20

1 15

25
21

26

2

11
9

1729

14

30

16

22
7

18
6

3

31
23

12

19

33

1. Argençola             18. La Torre de Claramunt
2. Bellprat 19. Masquefa
3. Cabrera d’Anoia 20. Montmaneu
4. Calaf 21. Odena
5. Calonge de Segarra 22. Orpí
6. Capellades 23. Piera
7. Carme 24. Pujalt
8. Castellfollit de Riubregós 25. Rubió
9. Castellolí 26. Sant Martí de Tous
10. Copons 27. Sant Martí Sesgueioles 
11. El Bruc 28. Sant Pere Sallavinera
12. Els Hostalets de Pierola 29. Santa Margarida de Montbui
13. Els Prats de Rei 30. Santa Maria de Miralles
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE
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L’anàlisi demogràfic per grans grups d’edats mostra que la po-
blació de la comarca de l’Anoia està una mica menys envellida 
que la mitjana de Catalunya: el 18% és menor de 16 anys (per 
sobre del 16% de Catalunya) i la població de 65 anys o més 
representa un 16% (per sota del 17% de Catalunya). La pobla-
ció en edat de treballar (16 a 64 anys) a l’Anoia agrupa el 66% 
de la població, i al conjunt de Catalunya aquest percentatge és 
del 67%. Al llarg dels darrers anys s’ha registrat un lleuger però 
constant augment del pes de la població menor de 16 anys a la 
comarca —3,2 punts percentuals entre el 2001 i 2011—, vers 
la població de més de 64 anys que ha perdut pes. Així mateix 
a partir del 2008, s’observa un lleugera pèrdua del pes de la 
població potencialment activa (de 16 a 64 anys).

Gràfic 2.5. Distribució de la població, per trams d’edat. Any 2011 
En percentatge sobre el total

                       
    Anoia                                             Catalunya

Menors de 
16 anys

16%

De 16 a 64 
anys

67%

De 65 i 
més anys

17%Total :
7.539.618

Menors de 
16 anys

18%

De 16 a 64 
anys

66%

De 65 i 
més anys

16%Total:
118.509

Font: Idescat i INE

Un altre indicador que mostra clarament que la població de 
l’Anoia està més rejovenida que el conjunt de Catalunya és 
l’índex d’envelliment (que posa en relació la població més gran 
i la més jove). L’any 2011, l’índex a l’Anoia s’ha situat al 85 
—és a dir, per cada 100 menors de 16 anys hi ha 85 persones 
majors de 64 anys—, 17,5pp per sota del de Catalunya (85,0 
vs 102,5). Tanmateix l’índex ha augmentat 1,1pp a la comarca 
respecte l’any anterior, degut a que la població de més de 64 
anys ha crescut més que els menors de 16 anys. 

L’Anoia. Dades bàsiques   



              Informe Econòmic Anual  -  L’Anoia 2012             27 

0-15 anys; 18,0

16-64 anys; 64,8

65 i + anys; 17,20-15 
anys; 

22,8

16-64 
anys; 

75,5

65 i + 
anys; 

1,6

Capítol 2

Al llarg de l’última dècada el relatiu rejoveniment demogràfic ha 
estat en gran mesura per l’arribada de població d’origen estran-
ger, amb una estructura per edats molt diferent a l’autòctona: 
el 23% de la població nouvinguda té menys de 16 anys, el 
76% es troba en edat de treballar i només el 2% té més de 
64 anys —front al 18%, 65% i 17% de la població autòctona, 
respectivament. 

Gràfic 2.7. Distribució de la població a l’Anoia, per nacionalitat i trams d’edat. Any 2011
En percentatge sobre el total

Població d’origen estranger               Població autòctona

            Font: INE
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Pel que fa a les zones, la població de l’Anoia Sud és la que 
té una població més rejovenida i l’Alta Anoia més envellida. A 
l’Anoia Sud, el 19% de la població és menor de 16 anys i el 
15% més gran de 64 anys. Per contra, a l’Alta Anoia el 20% dels 
habitants tenen més de 64 anys i el 15% menys de 16 anys. 
Això queda reflectit a l’índex d’envelliment: 139 a l’Alta Anoia, 
86 a la Conca d’Òdena i 76 a l’Anoia Sud.

 Gràfic 2.6. Distribució de la població als territoris de l’Anoia, per trams d’edat. Any 2011 
En percentatge sobre el total

                 Alta Anoia                                Conca d’Òdena                      Anoia Sud

                          Font: Idescat i INE
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L’any 2011, la població d’origen estranger resident a la co-
marca de l’Anoia va disminuir per primer cop en 10 anys, el 
-3,5%. L’any anterior, el 2010, ja es va observar com el fort 
creixement dels immigrants perdia molt impuls i es quedava 
gairebé estancat (0,5%), així com també ho va fer el creixe-
ment de la població total (0,8%). De la mateixa forma que al 
conjunt de Catalunya, a la dècada anterior l’elevat creixement 
de la població a l’Anoia —sobretot a principis de la dècada del 
2000— s’explicava en gran part pel fort augment de població 
nouvinguda, amb una mitjana de creixement anual del 24% 
entre el 2001 i el 2010. 

Gràfic 2.8. Població d’origen estranger 
Taxes de variació interanual, en %

Font: Idescat i INE

A les tres zones de l’Anoia també s’ha registrat una disminució 
de la població immigrant, però sobretot a l’Alta Anoia (-7,4%), 
seguit de la Conca d’Òdena (-3,7%) i l’Anoia Sud (-1,5%). Cal 
esmentar que a l’Alta Anoia s’ha registrat també una disminució 
moderada de la població amb nacionalitat espanyola des del 
2002, a excepció del període 2006-2008.

Gràfic 2.9. Població a l’Anoia, segons nacionalitat i territori
Taxes de variació interanual, en %
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Aquest fenomen ha estat generalitzat al conjunt de Catalun-
ya, arrel dels efectes que la crisi econòmica està tenint en el 
mercat de treball. La disminució de l’ocupació dels darrers 
anys ha provocat que la població d’origen estranger abandoni 
la comarca, retornant, en molts casos, al seu país d’origen. 
Així mateix, el nombre de catalans que residien a la comarca 
i que han marxat a viure a l’estranger els darrers quatre anys 
ha augmentat a un ritme anual del 5%, fins a 662 l’1 de gener 
de 2012, segons les dades del padró d’espanyols residents a 
l’estranger (PERE).

El 2011, hi havia 11.522 estrangers empadronats a l’Anoia, els 
quals representen l’1% de la població estrangera a Catalunya. 
La taxa d’estrangeria —el pes que representa la població im-
migrant sobre el total de la població— s’ha situat en el 9,7%, 
6pp per sota de la taxa de Catalunya (15,7%). La disminució 
del nombre d’immigrants produïda el 2011 trenca la tendència 
alcista de la taxa d’estrangeria registrada durant la darrera 
dècada, 2000-2010. 

L’Anoia. Dades bàsiques   
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Quadre 2.1. Població a la Comarca de l’Anoia, per territoris, trams d’edat i nacionalitat

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE

Total
0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys Total

0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys Total

0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys

2001 92.263 90.482 1.781

2002 95.103 14.950 64.080 16.073 92.278 14.407 61.842 16.029 2.825 543 2.238 44

2003 98.581 15.717 66.459 16.405 94.088 14.879 62.888 16.321 4.493 838 3.571 84

2004 101.748 16.495 68.766 16.487 95.993 15.375 64.239 16.379 5.755 1.120 4.527 108

2005 105.376 17.378 71.501 16.497 98.196 15.981 65.863 16.352 7.180 1.397 5.638 145

2006 109.198 18.423 73.797 16.978 100.536 16.740 66.982 16.814 8.662 1.683 6.815 164

2007 111.655 19.184 75.361 17.110 102.330 17.301 68.064 16.965 9.325 1.883 7.297 145

2008 114.810 20.120 77.262 17.428 103.998 17.886 68.851 17.261 10.812 2.234 8.411 167

2009 117.114 21.075 78.308 17.731 105.236 18.454 69.232 17.550 11.878 2.621 9.076 181

2010 118.057 21.562 78.414 18.081 106.118 18.851 69.375 17.892 11.939 2.711 9.039 189

2011 118.509 21.864 78.056 18.589 106.987 19.235 69.353 18.399 11.522 2.629 8.703 190

Cr eixement 02-11 (%)

mi t j ana anual 2,5 4,3 2,2 1,6 1,7 3,3 1,3 1,5 16,9 19,2 16,3 17,6
acumul at  24,6 46,2 21,8 15,7 15,9 33,5 12,1 14,8 307,9 384,2 288,9 331,8

Total
0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys Total

0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys Total

0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys

2001 5.627 5.483 144

2002 5.694 722 3.652 1.320 5.472 681 3.472 1.319 222 41 180 1

2003 5.718 739 3.668 1.311 5.418 690 3.418 1.310 300 49 250 1

2004 5.854 771 3.786 1.297 5.413 687 3.432 1.294 441 84 354 3

2005 5.914 779 3.862 1.273 5.362 672 3.421 1.269 552 107 441 4

2006 6.037 813 3.943 1.281 5.380 677 3.427 1.276 657 136 516 5

2007 6.196 858 4.063 1.275 5.427 685 3.469 1.273 769 173 594 2

2008 6.339 876 4.185 1.278 5.465 697 3.496 1.272 874 179 689 6

2009 6.428 917 4.227 1.284 5.457 712 3.469 1.276 971 205 758 8

2010 6.445 948 4.215 1.282 5.436 708 3.451 1.277 1.009 240 764 5

2011 6.351 937 4.109 1.305 5.417 730 3.388 1.299 934 207 721 6
Cr eixement 02-11 (%)

mi t j ana anual 1,2 2,9 1,3 -0,1 -0,1 0,8 -0,3 -0,2 17,3 19,7 16,7 22,0
acumul at  11,5 29,8 12,5 -1,1 -1,0 7,2 -2,4 -1,5 320,7 404,9 300,6 500,0

Total
0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys Total

0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys Total

0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys

2001 59.892 58.924 968

2002 60.824 9.594 41.089 10.141 59.213 9.272 39.819 10.122 1.611 322 1.270 19

2003 62.487 9.952 42.334 10.201 59.634 9.406 40.068 10.160 2.853 546 2.266 41

2004 63.983 10.305 43.431 10.247 60.159 9.577 40.397 10.185 3.824 728 3.034 62

2005 65.729 10.774 44.703 10.252 60.878 9.834 40.880 10.164 4.851 940 3.823 88

2006 67.713 11.318 45.855 10.540 61.623 10.140 41.050 10.433 6.090 1.178 4.805 107

2007 68.367 11.592 46.189 10.586 61.951 10.308 41.152 10.491 6.416 1.284 5.037 95

2008 70.128 12.162 47.184 10.782 62.657 10.606 41.379 10.672 7.471 1.556 5.805 110

2009 71.418 12.756 47.698 10.964 63.247 10.911 41.480 10.856 8.171 1.845 6.218 108

2010 71.803 13.046 47.622 11.135 63.653 11.132 41.505 11.016 8.150 1.914 6.117 119

2011 71.902 13.239 47.276 11.387 64.051 11.350 41.429 11.272 7.851 1.889 5.847 115

Cr eixement 02-11 (%)

mi t j ana anual 1,9 3,6 1,6 1,3 0,9 2,3 0,4 1,2 19,2 21,7 18,5 22,1
acumul at  18,2 38,0 15,1 12,3 8,2 22,4 4,0 11,4 387,3 486,6 360,4 505,3

Total
0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys Total

0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys Total

0-15 
anys

16-64 
anys

65 i + 
anys

2001 26.744 26.075 669

2002 28.585 4.634 19.339 4.612 27.593 4.454 18.551 4.588 992 180 788 24

2003 30.376 5.026 20.457 4.893 29.036 4.783 19.402 4.851 1.340 243 1.055 42

2004 31.911 5.419 21.549 4.943 30.421 5.111 20.410 4.900 1.490 308 1.139 43

2005 33.733 5.825 22.936 4.972 31.956 5.475 21.562 4.919 1.777 350 1.374 53

2006 35.448 6.292 23.999 5.157 33.533 5.923 22.505 5.105 1.915 369 1.494 52

2007 37.092 6.734 25.109 5.249 34.952 6.308 23.443 5.201 2.140 426 1.666 48

2008 38.343 7.082 25.893 5.368 35.876 6.583 23.976 5.317 2.467 499 1.917 51

2009 39.268 7.402 26.383 5.483 36.532 6.831 24.283 5.418 2.736 571 2.100 65

2010 39.809 7.568 26.577 5.664 37.029 7.011 24.419 5.599 2.780 557 2.158 65

2011 40.256 7.688 26.671 5.897 37.519 7.155 24.536 5.828 2.737 533 2.135 69

Cr eixement 02-11 (%)

mi t j ana anual 3,9 5,8 3,6 2,8 3,5 5,4 3,2 2,7 11,9 12,8 11,7 12,5
acumul at  40,8 65,9 37,9 27,9 36,0 60,6 32,3 27,0 175,9 196,1 170,9 187,5

ANOIA
Total Espanyols Estrangers

Total

Anoia Sud
Espanyols Estrangers

Espanyols Estrangers

Total

Total

Alta 
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Segons les darreres dades de la renda familiar disponible 
bruta (RFDB) de l’Idescat, a l’Anoia hi ha un lleuger augment 
del nivell de renda per habitant el 2009 respecte el 2008, dels 
15,7 milers d’€ el 2008 als 15,8 milers d’€ el 2009 (el 0,2%). 
Tanmateix la RFDB per habitant de l’Anoia es troba un 10% 
sota la mitjana de Catalunya, sent la comarca amb menys nivell 
de renda de Catalunya.

2.3. Renda: re-
cursos i usos

Gràfic 2.10. RFDB, per comarques. Any 2009
Taxes de variació interanual a preus corrents, en percentatge

Font: Idescat

La RFDB mesura els ingressos que disposen els residents 
d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi, i es cal-
cula com la diferencia entre el conjunt de recursos i usos de 
la renda de les famílies. Els principals recursos provenen de: 
la remuneració d’assalariats, l’excedent brut d’explotació (ac-
tivitats professionals i empresarials) i les prestacions socials; 
i els usos són: les cotitzacions socials i els impostos sobre la 
renda i el patrimoni.

L’any 2009, el 57% dels ingressos a l’Anoia provenien de la 
remuneració dels assalariats, el 23% de les prestacions so-
cials i el 20% de les activitats professionals i empresarials. Al 
conjunt de Catalunya el pes dels ingressos procedents de la 
remuneració dels assalariats i de les activitats professionals 
i empresarials va ser més elevat que a l’Anoia (59% i 23%, 
respectivament), i les prestacions socials més baix (el restant 
18%).
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Pel que fa a l’evolució dels recursos respecte l’any anterior, 
es va registrar un fort augment dels ingressos procedents de 
prestacions socials en detriment de les rendes procedents de 
l’excedent brut d’explotació i de la remuneració dels assala-
riats. Així mateix, el pes de les prestacions socials en el total 
de recursos va augmentar 3 punts percentuals (pp) respecte el 
2008 i, per contra, l’excedent brut d’explotació i la remuneració 
d’assalariats van disminuir el seu pes —1pp i 2pp, respectiva-
ment— (vegeu el gràfic 2.11). 

Pel què fa als usos de la renda, l’any 2009 el 70% de la ren-
da familiar es va destinar a cotitzacions socials a l’Anoia, i el 
restant 30% a impostos. Al conjunt de Catalunya el pes dels 
usos destinats a impostos és més elevat (35%) i menor el de 
cotitzacions socials (65%). Pel que fa a l’evolució, tant a Ca-
talunya com a l’Anoia el pes que representen les cotitzacions 
socials va augmentar 2pp en detriment dels impostos (vegeu 
el gràfic 2.12).
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Gràfic 2.11. Distribució de la renda, per recursos. Any 2009
En percentatge sobre el total recursos
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Gràfic 2.12. Distribució de la renda, per usos. Any 2009
En percentatge sobre el total usos

                                                   ANOIA                                                     CATALUNYA

65,2

34,8
Impostos

Cotitzacions
socials

69,8

30,2
Impostos

Cotitzacions
socials
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Un dels principals factors determinants en les decisions de 
localització d’activitats productives al territori és la dotació 
d’infraestructures de transport i comunicacions, ja que redueix 
els costos, facilita l’accés als mercats, de primeres matèries i 
finals i, en conseqüència, afavoreix la inversió privada. La major 
part de la dotació d’infraestructures d’un territori és el resultat 
de la inversió pública, afavorint també el desenvolupament 
econòmic i social. 

El següent gràfic recull l’esforç inversor de la Generalitat de 
Catalunya, és a dir, les inversions reals (capítol 6 del pressu-
post) liquidades de la Generalitat de Catalunya a la comarca 
de l’Anoia en el període 2000-2010. Les inversions totals a 
la comarca de l’Anoia en aquest període han estat de 461 
milions d’euros, que representa l’1,7 % del total comarcalitzat 
d’aquestes inversions al conjunt de Catalunya, lleugerament 
per sobre del pes que té la població de l’Anoia en el conjunt 
de Catalunya (1,6 %). En termes per càpita, l’Anoia ha rebut 
en mitjana un volum d’inversions de la Generalitat superior 
al del conjunt de Catalunya en aquest període, 399€ vs 357€ 
(vegeu el gràfic 2.14). 

Cal esmentar que en el capítol 6 d’inversions no s’inclouen les 
obres de l’Eix Diagonal, amb un pressupost de 368,4 MEUR, 
que es finança mitjançant el sistema de concessió d’obra públi-

2.4. Infraestruc-
tures  i mobilitat
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ca i part de la qual s’ha executat a la comarca de l’Anoia. Les 
obres d’aquest eix viari, que es detallen a continuació, s’han 
culminat en menys de dos anys (del febrer de 2010 al desem-
bre de 2011). L’Eix Diagonal ha potenciat les comunicacions 
intercomarcals, acostant les comarques de l’interior i el litoral, 
i obrint noves vies d’intercanvi econòmic.

Gràfic 2.13. Esforç inversor de la Generalitat de Catalunya a l’Anoia. En %

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades DPTOP
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En el gràfic 2.13 es recull l’esforç inversor del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat 
de Catalunya a l’Anoia, durant el període 2006-2010, és a dir, 
les inversions reals liquidades al territori del DPTOP a la co-
marca de l’Anoia. El volum d’inversions acumulat durant aquest 
període a la comarca de l’Anoia ha estat de 143,8 milions d’€, 
la qual cosa representa l’1,4 % de la despesa comarcalitzada 
per aquest concepte al conjunt de Catalunya.
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Gràfic 2.14. Inversió real liquidada per càpita de la Generalitat. En euros
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades DPTOP i Idescat

Gràfic 2.15. Esforç inversor del DPTOP a l’Anoia

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades DPTOP i Idescat

La xarxa viària bàsica de la comarca de l’Anoia està integrada 
pels eixos següents: 

·l’autovia A-2, que travessa l’Anoia entrant prop de Mont-
maneu i sortint per El Bruc i passant per Igualada, que 
connecta la comarca amb Barcelona i Cervera, és la nova 
via desdoblada paral·lela a l’antiga NII; 
·l’Eix Transversal (C-25), que travessa la comarca per la 
zona nord (Calaf), i afavoreix la comunicació d’aquesta 
amb Manresa i el Bages; 
·l’eix Valls–Igualada(C-37), 
·l’eix diagonal (C-15): Vilanova i la Geltrú –Vilafranca del 
Penedès–Igualada–Manresa. 

L’Anoia. Dades bàsiques   
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·Aquest eix viari permet apropar el litoral i les comarques 
centrals —unint les capitals del Garraf, l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Bages—, millorar el trànsit de llarg recorregut 
i connectar les principals infraestructures que vertebren 
Catalunya de nord-est a sud-oest. L’obra es va comple-
tar a finals del 2011: 67 quilòmetres de longitud, tots de 
nova construcció. En els primers cinc mesos des de la 
seva posada en marxa, el trànsit ha anat creixent inin-
terrompudament, d’una mitjana diària de 9.155 vehicles 
al gener fins a 10.509 al maig, la qual cosa representa 
un increment del 15%. 

La Ronda sud d’Igualada és una actuació en construcció 
que connectarà la nova carretera C-15, en el tram d’Igualada 
per sota de l’antiga N-II, amb la C-37, a Santa Margarida de 
Montbui, vorejant la població per la banda sud. Aquesta in-
fraestructura té com a objectiu atenuar el pas de camions pel 
centre de Montbui i Igualada procedents de l’extrem sud de 
la comarca i que es dirigien cap a la C-15 o l’autovia A-2. La 
seva construcció s’ha previst en tres fases: la primera fase, 
inaugurada a l’agost del 2010, correspon a la connexió per 
l’oest d’Igualada de la C-37; en una segona fase, entre Santa 
Margarida de Montbui i Vilanova del Camí; en una tercera i 
última fase es construirà la Ronda Sud-oest, que tancarà tota 
l’anella sud d’Igualada. Es calcula que aquest tram final de la 
ronda, entre Vilanova i la C-15, podria arribar a assolir fins a 
20.000 vehicles diaris. 

A la comarca de l’Anoia, el servei de transport col·lectiu per 
carretera cobreix tres tipus de connexions: internes a la co-
marca —gran part dels serveis connecten els municipis de la 
Conca d’Òdena i Igualada—, intercomarcals —com, Igualada-
Barcelona— i d’aportació al ferrocarril (FGC).

Aquest mode de transport és l’única alternativa de servei públic 
que cobreix, almenys territorialment, el conjunt de relacions de 
mobilitat de la comarca, atesa la limitada cobertura territorial 
de la xarxa ferroviària de la comarca. 

Pel que fa a la xarxa ferroviària, per l’Anoia passen dues línies 
ferroviàries: la línia Baix Llobregat-Anoia, dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC), que surt de Barcelona-Plaça 
d’Espanya i connecta per Martorell amb Igualada i Manresa 
(passant per les poblacions de Masquefa, Piera, Vallbona, 
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Capellades, la Pobla, Vilanova). I la línia de trens regionals de 
Renfe, Barcelona-Lleida, que connecta Barcelona i Lleida per 
Manresa, i ofereix tres trens diaris que travessen l’Alta Anoia 
amb estacions a Sant Pere Sallavinera, Calaf i Sant Martí de 
Sesgueioles. La connexió amb altres nodes intermodals s’ha 
de fer a través de Martorell o bé directament a Barcelona.
Tanmateix, la comarca té encara per endavant un llarg recorre-
gut per millorar les connexions amb Barcelona amb transport 
públic, cosa que molt possiblement afavoriria un augment dels 
desplaçaments i de la mobilitat en ambdós sentit. Al gràfic se-
güent es mostra l’evolució del nombre de viatgers de la línia 
Llobregat-Anoia en el període 1996-2010, malgrat l’increment 
de gairebé un milió de passatgers, des del 2006 el nombre 
de viatgers ha disminuït any darrera any a excepció del 2010 
que es registra un lleuger augment. Aquest fet juntament 
amb l’augment del nombre de passatgers de les dues línies 
suburbanes, fa que el pes que representen els passatgers de 
la línia Llobregat - Anoia en el total de línies dels FGC hagi 
disminuït.  

Gràfic 2.16. Passatgers a la línia de rodalies del FGC: Llobregat - 

L’Anoia. Dades bàsiques   

Anoia
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de FGC

(*) Línies de FGC suburbanes: Metro del Vallés i Metro del Baix Llobregat i línia de rodalies: Llobregat - Anoia

En aquest sentit, el febrer de 2012 el DPTOP va iniciar el pro-
cés de licitació del projecte constructiu de millora de la línia 
Llobregat-Anoia dels FGC al seu pas per Igualada i Vilanova 
del camí i la supressió del pas a nivell de la línia de l’avinguda 
de Montserrat d’Igualada. Aquest projecte compta amb una 
inversió total de 50 MEUR i preveu:
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·millorar la mobilitat transversal i la seguretat en els des-
plaçaments, 
·recuperar espai públic per a la ciutat, amb la creació d’un 
gran passeig per a vianants i ciclistes.
·millorar l’accessibilitat de l’actual estació de Vilanova 
del Camí. 

Mapa 2.5. Projecte de millora de la línia Llobregat-Anoia dels FGC

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
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Una altra inversió de millora ferroviària que la Generalitat de 
Catalunya té en projecte és l’Eix Transversal Ferroviari (ETF). 
L’ETF seria una línia de tràfic mixte de mercaderies i de viatgers 
en alta velocitat que uniria Catalunya de forma transversal: 
Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Manresa, Vic i 
l’aeroport de Girona. Aquest projecte neix com a conseqüència 
de la necessitat d’equilibri territorial en comunicació directa i 
continua entre les comarques, creant així una nova concep-
ció de les comunicacions i del model territorial de Catalunya: 
la transversalitat i el sistema de malla en contraposició a la 
centralitat i al sistema de nusos. L’ETF seria un factor clau de 
desenvolupament econòmic per a la comarca: arribaria pel 
nord a Igualada, i comptaria amb un “bypass”  per a combois 
de mercaderies que envoltaria Igualada pel nord; així mateix 
passat Igualada es projectaria un apartador de trens connectat 
amb una futura zona logística entorn d’Òdena.
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L’Anoia disposa, a més, de dos aeròdroms: el d’Igualada-
Òdena i el de Calaf-Sallavinera, tots dos dedicats a l’aviació 
esportiva. El primer és gestionat per un consorci, liderat pels 
ajuntaments d’Òdena i d’Igualada i el segon és promocionat i 
gestionat per una empresa privada.  

Actualment està en projecte l’actuació de millora de l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena en l’aeroport corporatiu de Catalunya. 
Efectivament, a l’octubre del 2011 es va constituir la Taula 
Estratègica per a l’aeroport d’Igualada-Òdena, formada pels 
principals agents econòmics públics i privats de la zona, amb 
l’objectiu d’impulsar la conversió de l’aeròdrom en aeroport 
corporatiu. En aquest sentit, el consorci de gestió de l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena està treballant en el programa d’actuacions 
per a l’adequació d’aquest aeròdrom a una infraestructura d’ús 
públic. Així mateix, a finals del maig del 2012, van finalitzar les 
obres de millora del camí d’accés a l’aeroport. Totes aquestes 
actuacions tenen com a objectiu potenciar la connectivitat a la 
xarxa d’aeròdroms de Catalunya i oferir una bona alternativa 
a les escoles de vol i aviació en general, així com afavorir les 
operacions d’aerotaxi i vols turístics, impulsant, així el paper 
de l’aeròdrom com activador econòmic de la zona.

El dèficit en infraestructures de comunicacions que arrossega 
la comarca des de fa molts anys s’ha convertit en una reivin-
dicació tant del sector públic com del món empresarial de la 
comarca, ja que és un factor determinant en les decisions de 
localització d’activitats productives en el territori i, per tant, 
dificulta el desenvolupament econòmic de la comarca.
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L’any 2010, l’activitat econòmica a la comarca de l’Anoia es 
va estancar: el valor afegit brut (VAB) va registrar una taxa de 
variació real del 0% anual, segons les estimacions de Catalunya 
Caixa. Tot i l’estancament de l’activitat, això va suposar una 
millora notable respecte a la forta caiguda del -9% del 2009 
(vegeu el gràfic 3.1).

Aquesta evolució va fer que la comarca de l’Anoia es situés en 
una posició intermèdia en el rànquing de comarques catalanes 
per evolució del VAB. Concretament, l’Anoia se situà en la posi-
ció 24a. d’un total de 41 comarques, en un rànquing amb molta 
variabilitat que oscil·là entre el millor registre de l’activitat a la 
Ribera de l’Ebre, del 4,4%, i el pitjor registre del Montsià, del 
-2,3%. Val a dir també que, l’any 2010, la comarca de l’Anoia 
va millorar la seva posició en el rànquing comarcal en relació 
al 2009, ja que llavors es trobava a la cua amb un descens del 
VAB que només era inferior al de la Ribera de l’Ebre.
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3.1.  Activitat i 
sectors

Gràfic 3.1. Evolució del VAB de la comarca de l’Anoia i de Catalunya
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Econòmic Comarcal de CatalunyaCaixa

El sector de la construcció és el que va presentar el pitjor regis-
tre a l’Anoia, amb una caiguda del seu VAB del 7,4% el 2010, 
enfront de les taxes positives de la resta de grans sectors. Així, 
la indústria és el sector que més va créixer, amb un 1,72% el 
2010, seguit pel sector primari, amb un 0,98% i, per últim, els 
serveis amb un 0,64%. Si es comparen aquestes taxes amb les 
de l’any anterior, s’observa un empitjorament en l’evolució del 
VAB del sector primari, a diferència de la resta de sectors, que 
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van millorar. Concretament, es va produir una millora notable 
en l’evolució del VAB del sector de la indústria; i en menor me-
sura, també en la dels sectors de la construcció i dels serveis. 
Ara bé, en el cas de la construcció la millora va significar un 
descens de l’activitat menor el 2010 que el 2009; mentre que 
en els casos de la indústria i dels serveis, l’activitat va passar 
de caure el 2009 a créixer el 2010 (vegeu el gràfic 3.2). 
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Gràfic 3.2. Evolució del VAB de la comarca de l’Anoia, per sectors
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Econòmic Comarcal de CatalunyaCaixa

Si es compara l’evolució de l’activitat econòmica per sectors 
a l’Anoia amb la de Catalunya per a l’any 2010, es posa de 
manifest que els sectors serveis i primari van registrar un 
creixement superior a la comarca; que l’industrial va créixer 
pràcticament igual que al conjunt del Principat; i que va ser el 
sector de la construcció el que va tenir un comportament pitjor 
a l’Anoia, atès que l’activitat va caure més a la comarca que 
al conjunt del territori català (vegeu el gràfic 3.3). Per tant, és 
aquest sector el que fonamentalment explica que l’any 2010 
el creixement del VAB total de la comarca fos inferior a l’Anoia 
que a Catalunya (0,0% i 0,1%, respectivament).
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Gràfic 3.3. Evolució del VAB de la comarca de l’Anoia i de Catalunya, per sectors (2010)
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Econòmic Comarcal de CatalunyaCaixa
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L’estructura sectorial del VAB a la comarca de l’Anoia, com al 
conjunt de Catalunya, presenta un pes majoritari del sector 
serveis en l’activitat econòmica de la comarca. El següent 
sector amb més pes a l’activitat econòmica és el de la indús-
tria, seguit pel de la construcció i, per últim, pel sector primari. 
Tanmateix, existeixen diferències entre la magnitud del pes de 
cada sector a l’Anoia i al conjunt del territori català. En primer 
lloc, el sector industrial pesa més en l’estructura econòmica de 
l’Anoia que a Catalunya, i el mateix passa amb la construcció i 
el sector primari. En canvi, el pes del sector serveis és inferior 
a la comarca que al Principat (vegeu el gràfic 3.4).
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Gràfic 3.4. Estructura sectorial del VAB de la comarca de l’Anoia i de Catalunya (2010)
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Econòmic Comarcal de CatalunyaCaixa
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El fet que la indústria tingui un pes relatiu en l’activitat econò-
mica de l’Anoia superior al de Catalunya, va fer que l’aportació 
d’aquest sector al creixement del VAB de la comarca fos su-
perior, malgrat que el sector industrial va créixer gairebé igual 
que al conjunt del territori català. També va ser moderadament 
superior l’aportació del sector primari al VAB de l’Anoia ja que té 
un pes relatiu superior i va evolucionar millor que a Catalunya 
el 2010. Així mateix, tot i que el sector serveis té un pes inferior 
a l’Anoia, com va créixer més que a Catalunya el 2010, va fer 
una contribució superior al VAB de la comarca del que ho va 
fer al Principat. Mentre que en el cas de la construcció, atès 
que el seu pes relatiu en l’activitat de la comarca és més gran 
que a Catalunya, i a més va registrar una caiguda de l’activitat 
superior a l’Anoia el 2010, va fer una aportació més negativa 
al VAB de la comarca que no pas al del conjunt de Catalunya 
(vegeu el gràfic 3.5).
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Gràfic 3.5. Aportació sectorial al VAB de la comarca de l’Anoia i al de Catalunya (2010)

En punts percentuals
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El 2011, la recaiguda de l’activitat econòmica ha provocat una 
intensificació de la destrucció d’ocupació, tot i que no ha estat 
tant forta com la del 2009, el pitjor any de la crisi.

Concretament, l’any 2011, la comarca de l’Anoia ha registrat 
31.356 afiliats a la Seguretat Social, dels quals 23.440 són as-
salariats i 7.916 són autònoms. Això ha suposat una reducció 
dels afiliats del 5% anual (-5,9% dels assalariats i -2% dels 
autònoms), més forta que la registrada al conjunt de Catalunya, 
on la reducció ha estat del 3,1%. De fet, l’Anoia és la tercera 
comarca que ha registrat el descens més fort de l’ocupació el 
2011, la primera va ser el Berguedà i la segona el Bages.

Aquesta xifra d’afiliats a la comarca el 2011 situà el nivell 
d’ocupació en el més baix de la sèrie disponible, que comença 
l’any 2000. Cal esmentar que des de l’inici de la crisi, l’ocupació 
a la comarca de l’Anoia acumula un descens del 20%, superior 
al del conjunt de Catalunya (-12,7%).

3.2 Mercat      
laboral. 

Ocupació
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Gràfic 3.6. Evolució de l’ocupació a la comarca de l’Anoia, segons règim laboral
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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En el primer semestre del 2012, el descens de l’ocupació a 
la comarca de l’Anoia es modera: la xifra d’afiliats es situa en 
30.850 (23.102 assalariats i 7.748 autònoms), xifra que suposa 
una caiguda de l’1,6%, inferior a la del conjunt de l’any 2011. 
En aquest primer semestre, però, cal destacar una caiguda 
dels autònoms superior a la dels assalariats (del -2,1% i del 
-1,4%, respectivament). 

Gràfic 3.7. Ocupació total a la comarca de l’Anoia i a Catalunya
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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L’evolució de l’ocupació el 2011 ha estat pitjor que l’any anterior 
a tots els grans sectors, especialment a l’agricultura i als ser-
veis, on el 2010 havia crescut. Ara bé, el sector que continua 
destruint més ocupació és el de la construcció, que el 2011 
ho ha fet a un ritme del 14,1% anual, seguit per la indústria 
(-6,9%), l’agricultura (-3,3%) i els serveis (-2,3%).

El primer semestre del 2012, la caiguda de l’ocupació a la co-
marca de l’Anoia s’ha moderat notablement a tots els sectors, 
i en el cas del sector agrari fins i tot ha crescut lleugerament.
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Gràfic 3.8. Ocupació total a la comarca de l’Anoia, per grans sectors
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

El 2011, el descens més fort de l’ocupació va ser al sector de 
la construcció, però és el sector industrial el que va contribuir 
més a la caiguda de l’ocupació total a la comarca de l’Anoia, 
atès que el seu pes en el conjunt de l’ocupació triplica al de la 
construcció. En els sis primers mesos del 2012, en canvi, la 
moderació del descens de l’ocupació als dos sectors —supe-
rior a la construcció que a la indústria— fa que l’aportació del 
sector constructor a la contracció de l’ocupació de la comarca 
sigui lleugerament superior a la del sector industrial.

Cal esmentar que, durant la crisi, és a dir, entre el 2008 i el 
2011, l’ocupació als sectors dels serveis i de l’agricultura ha 
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guanyat pes respecte al total de la comarca de l’Anoia, espe-
cialment els serveis, on ha passat de representar gairebé el 
53% de l’ocupació de la comarca el 2008 al 58,7% el 2011 i el 
59,4% el primer semestre del 2012. Per contra, han perdut pes 
en l’ocupació, els sectors de la indústria i de la construcció, i 
ho han fet en proporcions similars. Mentre que la indústria ha 
passat de representar quasi el 33% el 2008 al 29,7% el 2011 i 
el 29,6% el primer semestre del 2012, la construcció ha passat 
del 13% el 2008 al 9,8% el 2011 i el 9,2% el primer semestre 
del 2012. 

Val a dir, també, que existeixen diferències importants en el 
pes de l’ocupació per grans sectors a l’Anoia i a Catalunya. 
Destaca el pes relatiu superior de la indústria i de la construcció 
a l’Anoia, especialment de la indústria, que a Catalunya pesa 
força menys (16,1% la indústria i 7% la construcció, el 2011). 
Per contra l’ocupació al sector serveis pesa més a Catalunya 
(75,7% el 2011). Mentre que l’ocupació a l’agricultura té un pes 
relatiu lleugerament superior a l’Anoia (1,8%) que a Catalunya 
(1,1%).

Capítol 3
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Gràfic 3.9. Distribució de l’ocupació per grans sectors 
En percentatge del total d’ocupació, any 2011

   Anoia            Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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Hi ha una elevada concentració de l’ocupació a la Conca 
d’Òdena, que compta amb el 67% del total de la comarca, 
mentre que a l’Anoia Sud hi ha un 26% i a l’Alta Anoia un 7% 
(dades del 2011). La reducció de llocs de treball aquest mateix 
any ha estat superior a la Conca d’Òdena, del 5,2% anual, tot i 
que també ha estat intensa a la resta del territori de la comar-
ca: a l’Alta Anoia ha estat del 4,6% i a l’Anoia Sud del 4,5%. 
La destrucció de llocs de treball ha estat més elevada per als 
assalariats que per als autònoms.
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Gràfic 3.10. Distribució territorial de l’ocupació a la comarca de l’Anoia (2011)

En percentatge del total d’ocupació de l’Anoia
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

Gràfic 3.11. Ocupació segons règim laboral, per territoris de la comarca de l’Anoia (2011)
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L’ocupació assalariada està molt concentrada en les empreses 
de menor dimensió, i sobretot, en les pimes, que l’any 2011 
aglutinaven el 88,1% de la població assalariada a l’Anoia i 
especialment en les microempreses (de menys de 10 treballa-
dors) i les petites empreses (d’entre 10 i 50 treballadors), que 
aglutinaven el 33% i el 33% dels assalariats, respectivament. 

La distribució de l’ocupació per grans sectors es concentra, 
igualment, en les empreses de menor dimensió i les diferències 
més importants en l’àmbit sectorial es troben en l’ocupació a 
les empreses grans. L’Anoia es caracteritza per tenir un sector 
agrari i un sector constructor on no hi ha grans empreses; un 
sector industrial on l’ocupació a les empreses grans representa 
un 18,6%, percentatge superior a la mitjana de la comarca 
(11,9%); i un sector serveis on l’ocupació a empreses de gran 
dimensió és del 9,4%, inferior a la mitjana comarcal.

Val a dir que, a Catalunya, l’ocupació assalariada també està 
concentrada en les empreses de menor dimensió. Les pimes 
aglutinen pràcticament el 71% del total d’assalariats, però el 
percentatge d’assalariats a empreses grans (de més de 250 
treballadors) és més elevat que a l’Anoia, del 29% i del 12%, 
respectivament.
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Gràfic 3.12. Distribució dels assalariats per dimensió empresarial  (2011)

En percentatge del total d’ocupació
   Anoia             Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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Gràfic 3.13. Distribució dels assalariats per dimensió empresarial i grans sectors a la comarca de l’Anoia
Any 2011

En percentatge del total d’ocupació de cada sector

      Agricultura             Indústria

                    

  Construcció      Serveis

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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L’any 2011, la destrucció d’ocupació ha afectat a tots els trams 
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11 i 50 treballadors), on l’ocupació assalariada ha disminuit el 
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tenen entre 51 i 250 treballadors), que han disminuït el 13,1%. 
Entre les empreses de dimensió mitjana, l’únic sector afectat 
ha estat l’industrial, mentre que entre les de dimensió petita, 
han estat els sectors agrari i constructor.
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Taula 3.1. Assalariats per dimensió empresarial i gran sector
Taxes de variació interanual 2010-2011, en %

TOTAL Agricultura Indústria Construcció Serveis

Microempresa (0 a 10) -4,8 25,5 -4,8 -19,6 -2,4

Petita (11 a 50) -0,2 -55,6 3,8 -26,9 3,6

Mitjana (51 a 250) -13,1 --- -26,3 13,0 0,5

Gran (Més de 250) -8,7 --- 16,2 --- -27,6

TOTAL -5,9 -14,7 -7,3 -17,5 -3,2

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

3.3. Contractació L’any 2011, el volum de contractació ha estat de 24.366 con-
tractes, dels quals 21.919 van ser temporals i 2.447 indefinits. 
La contractació temporal ha augmentat, per segon any con-
secutiu, i ha guanyat pes en el volum total de contractació a la 
comarca. El seu creixement anual ha estat del 7,5% (el 2010 
va ser del 12,3%) i ha passat a representar el 90% de la con-
tractació total de la comarca de l’Anoia (89% l’any anterior). La 
contractació indefinida, en canvi, ha disminuït el 3% anual l’any 
2011, força menys que els tres anys precedents. Això ha donat 
com a resultat un creixement de la contractació a la comarca 
del 6,4% anual el 2011, una evolució més favorable que la del 
conjunt de Catalunya, on la contractació ha disminuit l’1,7% 
(-10,3% la indefinida i -0,5% la temporal).

El primer semestre del 2012, la contractació a la comarca de 
l’Anoia evoluciona favorablement, amb un creixement de gaire-
bé el 4% respecte al primer semestre del 2011, un creixement 
impulsat pel sector dels serveis. En canvi, a Catalunya la con-
tractació s’està reduint el 4,8% interanual en el mateix període, 
només augmenta feblement al sector agrari (0,3%).
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Gràfic 3.14. Evolució de la contractació indefinida a la comarca de l’Anoia i a Catalunya
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

Gràfic 3.15. Evolució de la contractació temporal a la comarca de l’Anoia i a Catalunya
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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La contractació d’estrangers ha continuat perdent pes el 2011, 
en què representa el 16,4% del total de contractació de la co-
marca, un percentatge notablement inferior al que representa 
al conjunt de Catalunya (24,8%). De fet, aquest diferencial amb 
Catalunya s’ha anat ampliant des del 2002 ençà, i es manté 
força constant des del 2008.
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Pel que fa a l’evolució de la contractació d’estrangers a l’Anoia, 
val a dir que, després de tres anys consecutius de fortes reduc-
cions, l’any 2011 aquesta ha millorat ja que pràcticament ha 
frenat la caiguda (-0,3% anual). Malgrat la forta disminució de 
la contractació indefinida (-12,8%), l’augment de la contractació 
temporal (1,3%) gairebé la ha contrarestat. 

Cal esmentar que la contractació temporal representa el 90,3% 
de la contractació total d’estrangers a la comarca, i la indefinida 
tan sols el 9,7%. Des de l’inici de la crisi, la contractació tem-
poral ha guanyat pes relatiu en la contractació d’estrangers, 
des del 87% de l’any 2008 fins al 90% actual, fet que també 
s’observa en la contractació total, de nacionals i estrangers.
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Gràfic 3.16. Contractes formalitzats per estrangers a la comarca de l’Anoia i a Catalunya
En percentatge del total de contractes
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Gràfic 3.17. Contractes formalitzats per estrangers a la comarca de l’Anoia
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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El sector agrari de l’Anoia es caracteritza per tenir una pro-
porció predominant d’autònoms en comparació amb la resta 
de grans sectors, on el que predominen són els assalariats. 
L’any 2011, la comarca de l’Anoia comptava amb 552 persones 
ocupades al sector agrari, de les quals 459 eren autònoms (el 
83%) i 93 eren assalariats (el 17%). En canvi, a la resta de 
grans sectors la proporció d’autònoms és minoritària, el se-
güent sector on aquesta proporció és més elevada és el de la 
construcció, on el 2011 se situa en el 42%. Així mateix, val a dir 
que la proporció d’autònoms al sector agrari de l’Anoia supera 
la de Catalunya, on pràcticament és del 78% l’any 2011.

L’ocupació assalariada agrària a l’Anoia es concentra en el 
tram de menor dimensió empresarial. Concretament, el 74% 
dels assalariats treballen en microempreses, i el 26% restant, 
en empreses petites. Cal destacar que des de l’inici de la crisi 
ençà, ha augmentat notablement el percentatge d’assalariats 
en microempreses, en detriment del percentatge d’aquests en 
empreses petites. El 2008, el 51% dels assalariats estaven en 
microempreses i el 49% en empreses petites.

L’any 2011, l’evolució de l’ocupació agrària a l’Anoia ha em-
pitjorat, en reduir-se el 3,3% anual, pràcticament igual que a 

3.4. Sectors 
econòmics
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Catalunya (-3,4%). L’evolució de l’ocupació a l’Anoia prové de 
la forta caiguda dels assalariats (-14,7%), ja que els autònoms 
s’han reduït però molt lleugerament (-0,6%). Tot i això, aquest 
sector no és el que ha tingut una evolució pitjor el 2011; de 
fet, la caiguda de l’ocupació només ha estat inferior al sector 
dels serveis (-2,3%).

El primer semestre del 2012, l’evolució de l’ocupació agrària 
a l’Anoia millora lleugerament en assolir un creixement feble 
però positiu, del 0,9%, en relació al desembre del 2011. De fet, 
és l’únic gran sector en el qual l’ocupació creix durant aquest 
període. El creixement prové de l’ocupació assalariada ja que 
els autònoms es mantenen estables.
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Gràfic 3.18. Ocupació al sector agrari de la comarca de l’Anoia
Taxes de variació interanual 2010-2011 i 2011-1r.sem.2012, en %

-3,3

0,9

-14,7

5,4

-0,6

0,0

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2011 1r. Sem. 2012

Total Assalariats Autònoms

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

El sector industrial de l’Anoia comptava amb 9.318 ocupats 
l’any 2011, dels quals 8.249 eren assalariats (el 88,5%) i 1.069 
eren autònoms (l’11,5%). Això suposà una intensificació de la 
caiguda de l’ocupació industrial, que el 2011 va ser del 6,9% 
anual, enfront del -2,2% del 2010. Aquesta intensificació de la 
caiguda s’explica per l’evolució dels assalariats, que es van 
reduir el 7,3% enfront de l’1,9% de l’any anterior. En canvi, els 
autònoms van disminuir més moderadament que els assalariats 
i menys que l’any precedent (-3,6% el 2011 i -5% el 2010).

El 97% de l’ocupació industrial es concentra en la branca 
manufacturera, que el 2011 compta amb 9.038 ocupats, dels 
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quals 7.989 són assalariats i 1.049 són autònoms. El percen-
tatge restant de l’ocupació industrial es concentra en la branca 
de l’aigua, el sanejament i la gestió de residus (2%), en la 
branca extractiva (1%) i en la branca de l’energia elèctrica i 
gas (0,1%). 

Per tant, atès el pes de la branca manufacturera, és aquesta la 
que sol marcar l’evolució de la indústria en el seu conjunt. Així, 
l’ocupació a la indústria manufacturera ha caigut el 7,5% anual 
el 2011, més que el 2010. Mentre que a la indústria extractiva 
el ritme de caiguda ha estat inferior i a més s’ha suavitzat amb 
relació a l’any precedent (fins al -2,5% anual el 2011). A la bran-
ca de l’aigua, el sanejament i la gestió de residus l’ocupació 
ha crescut gairebé el 34%, més que el 2010. A la branca de 
l’energia elèctrica i gas, l’ocupació s’ha mantingut estable.
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Gràfic 3.19. Ocupació a la indústria de la comarca de l’Anoia, per règim laboral i branques

Taxes de variació interanual 2010-2011, en %
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Capítol 3
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Durant el primer semestre del 2012, la caiguda de l’ocupació 
industrial es modera i se situa en el -2,1% amb relació a de-  
sembre del 2011. Aquesta evolució novament s’explica per la 
de la indústria manufacturera, en la qual es suavitza el descens 
de l’ocupació fins al -2,2% en aquell mateix període. L’ocupació 
a la branca extractiva, en canvi, accelera la caiguda fins al 
-3,8%; mentre que a la branca d’aigua, sanejament i gestió 
de residus, l’ocupació creix feblement (0,5%) i a la d’energia 
elèctrica i gas, augmenta el 12,5% els sis primers mesos del 
2012 respecte al desembre del 2011.

Dins la branca manufacturera, el 50% de l’ocupació es con-
centra en els subsectors del paper, els productes metàl·lics 
(exclosa la maquinària), el tèxtil, la confecció, el cautxú i el 
plàstic. En aquestes branques, el comportament de l’ocupació 
l’any 2011 va ser, força negatiu: va disminuir a totes, excepte 
a la branca del tèxtil, on va augmentar el 3,1% anual.
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Gràfic 3.20. Distribució de l’ocupació industrial de la comarca de l’Anoia per branques (2011)

En percentatge del total d’ocupació industrial

Nota: Es presenten només les branques que concentren més d’un 2% de l’ocupació.
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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Les branques en les quals l’ocupació ha crescut l’any 2011 i 
han contribuït positivament a l’evolució de l’ocupació, han es-
tat les de tractament de residus, indústries tèxtils, maquinària 
i equips, indústries químiques, vehicles de motor, remolcs i 
semiremolcs, indústries del cuir i del calçat, indústries manu-
factureres diverses, altre material de transport, arts gràfiques 
i tractament d’aigües residuals.

 Gràfic 3.21. Branques industrials amb augments de l’ocupació a la comarca de l’Anoia 

Taxes de variació interanual 2010-2011, en %

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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Les branques industrials en què l’ocupació ha disminuït i, a 
més, han fet una contribució més negativa a l’evolució dels 
ocupats han estat, principalment, les de materials i equips 
elèctrics, confecció, paper, productes minerals no metàl·lics, 
metal·lúrgia, begudes, cautxú i plàstic, mobles, fusta i suro, 
paper, productes metàl·lics i productes alimentaris..

Capítol 3
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Gràfic 3.22. Branques industrials amb descensos de l’ocupació a la comarca de l’Anoia 
Taxes de variació interanual 2010-2011, en %

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

La indústria de la comarca de l’Anoia es caracteritza per tenir 
una dimensió petita i mitjana. Les petites concentren el 32,4% 
dels ocupats del sector i les mitjanes pràcticament el 30%, 
mentre que les microempreses representen el 19,1% i les 
grans les que menys ocupació concentren, el 18,6%. 

Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, la indústria manufac-
turera és la que determina aquesta estructura, atès el seu 
pes relatiu en termes d’ocupació. Per contra, la branca ener-
gètica concentra el 100% de l’ocupació en microempreses; 
mentre que a la indústria extractiva i a la indústria de l’aigua, 
el sanejament i la gestió de residus, entre el 75% i el 85% 
de l’ocupació es concentra en empreses de dimensió petita, 
i la resta en microempreses. Es tracta, per tant, de branques 
industrials on no hi ha ni empreses mitjanes ni grans.
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Taula 3.2. Distribució dels assalariats a la indústria de l’Anoia, per dimensió i branca (2011)

En percentatge del total d’ocupació de la branca
Microempresa 

(0 a 10)
Petita            

(11 a 50)
      Mitjana 
(51 a 250)

    Gran       
(Més de 250) TOTAL

Indústria extractiva 15,9 84,1 0,0 0,0 100,0
Indústria manufacturera 18,9 31,1 30,8 19,2 100,0
Energia elèctrica i gas 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Aigua, sanejament i gestió de residus 25,9 74,1 0,0 0,0 100,0
Total indústria 19,1 32,4 29,9 18,6 100,0

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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El 2011, el descens de l’ocupació a la indústria de l’Anoia s’ha 
concentrat en les empreses de dimensió mitjana de la branca 
manufacturera i en les microempreses de la branca extracti-
va, tot i que aquesta darrera té un pes relatiu menor dins del 
conjunt de la indústria, en termes d’ocupació, com ja s’ha vist 
anteriorment. En sentit contrari, el 2011, l’ocupació ha crescut 
a les empreses de dimensió gran de la branca manufacturera, 
que és l’única que té empreses d’aquesta grandària; i també ha 
crescut a les de dimensió petita, a totes les branques, però es-
pecialment a la de l’aigua, el sanejament i la gestió de residus. 
De fet, el creixement dels ocupats en aquesta darrera branca 
ha estat positiu per això, el que ha compensat la caiguda de 
l’ocupació en el tram de les microempreses.

Taula 3.3. Assalariats a la indústria de l’Anoia, per dimensió i branca (2011)

Taxes de variació interanual 2010-2011, en %

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

El sector de la construcció a l’Anoia es caracteritza per tenir 
una proporció d’autònoms més elevada que la resta de grans 
sectors, excepte l’agrari, tot i que a la construcció no és ma-
joritària. El 2011, l’ocupació al sector constructor ha estat de 
3.082 persones, de les quals gairebé el 42% són autònoms 
(1.281 persones), mentre que a l’agrari els autònoms repre-
senten el 83% de l’ocupació del sector. Així, els assalariats 
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a la construcció són majoritaris: 1.801 l’any 2011, és a dir, 
el 58% de l’ocupació total del sector. Però els autònoms a la 
construcció han anat guanyant pes des de l’inici de la crisi (el 
2008 representaven el 39,6% de l’ocupació del sector).

Aquestes xifres han suposat una reducció de l’ocupació a la 
construcció del 14,1% anual el 2011, superior a la del 2010 (de 
gairebé el -9%), i la més forta de tots els grans sectors econò-
mics, tot i que inferior a la registrada a Catalunya (-15,5%). 
Aquesta forta caiguda de l’ocupació a la construcció de l’Anoia 
ha fet que aquest sector hagi continuat perdent pes relatiu, 
com ja s’ha esmentat amb anterioritat. La reducció del nombre 
d’ocupats a la construcció el 2011 s’ha donat, principalment, 
entre els assalariats (-17,5%), però entre els autònoms també 
ha estat intensa (-8,8%).

El primer semestre del 2012, el descens de l’ocupació a la 
construcció es modera fins al -7,5% en relació al desembre del 
2011; moderació que es nota, principalment, en l’evolució dels 
assalariats, on la moderació de la caiguda és més notable que 
en el cas dels autònoms. De manera que en els sis primers 
mesos del 2012, l’ocupació cau a un ritme molt similar entre 
els assalariats i els autònoms.

Capítol 3
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Gràfic 3.23. Evolució de l’ocupació al sector constructor de la comarca de l’Anoia
Taxes de variació interanual 2010-2011 i 2011-1r.sem.2012, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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La branca de la construcció que ocupa més treballadors a 
l’Anoia és la d’activitats especialitzades en la construcció, ja 
que l’any 2011 ocupa a gairebé dos terços dels treballadors 
del sector (65,6%), amb 2.022 ocupats, que es divideixen entre 
assalariats i autònoms, pràcticament a parts iguals, un 52% els 
primers i un 48% els segons (o 1.043 i 979 en nombre de treba-
lladors, respectivament). La branca de construcció d’immobles 
ocupa el 32,3% dels treballadors del sector, i tan sols el 2,1% 
treballen en la branca de construcció d’obres d’enginyeria civil. 
A la primera d’aquestes branques predominen els assalariats 
(són el 73%), mentre que a la darrera es reparteixen a parts 
més proporcionals, amb un percentatge lleugerament superior 
d’autònoms (55%) que d’assalariats (45%).

Capítol 3
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Gràfic 3.24. Distribució de l’ocupació al sector constructor de la comarca de l’Anoia, per branques
Any 2011

En percentatge del total d’ocupats a la construcció
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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Gràfic 3.25. Ocupació al sector constructor de la comarca de l’Anoia
Taxes de variació interanual 2010-2011 i 2011-1r.sem.2012, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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L’any 2011, la branca que més va patir la destrucció d’ocupació 
va ser la de construcció d’obres d’enginyeria civil, on l’ocupació 
va disminuir un 44,4% anual, un resultat atribuïble, en bona 
part, a la forta retallada en obra civil pública que es va fer 
aquell any. 

El primer semestre del 2012, la destrucció d’ocupació es mo-
dera, com ja s’ha esmentat abans, i ho fa a totes les branques 
del sector, però especialment a la de construcció d’obres 
d’enginyeria civil, després de l’intens ajustament que va patir 
el 2011. En canvi, la moderació en la caiguda de l’ocupació a 
la branca d’activitats especialitzades en construcció és minsa, 
del -11% anual el 2011 fins al -9,7% el primer semestre del 
2012 amb relació al desembre de l’any precedent. 

La distribució de l’ocupació per dimensió empresarial i branca 
posa de manifest les següents diferències: a la branca de 
construcció d’immobles, la distribució d’aquesta és bastant 
homogènia entre microempreses, petites i mitjanes empreses; 
mentre que a les activitats especialitzades, l’ocupació es con-
centra, fonamentalment, en microempreses i petites empreses, 
amb un percentatge reduït d’ocupats en mitjanes empreses; i 
a la branca de construcció d’obres d’enginyeria civil, el 100% 
de l’ocupació es concentra en microempreses. 
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Gràfic 3.26. Distribució de l’ocupació al sector constructor de la comarca de l’Anoia, per branques 
i dimensió empresarial (2011)

En percentatge del total d’ocupats de la branca
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

L’any 2011, el sector dels serveis ocupa a 18.404 treballadors, 
dels quals, 13.297 eren assalariats, això és el 72%; i 5.107 
eren autònoms, el 28% del total d’ocupats del sector. Val a dir 
que aquestes proporcions s’han mantingut estables des de 
l’inici de la crisi, i que es tracta del segon sector on la proporció 
d’assalariats és més elevada, després de la indústria.
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Aquestes xifres van suposar una reducció del nombre d’ocupats 
als serveis del 2,3% anual el 2011, evolució que empitjora la 
de l’any precedent, en què va créixer gairebé el 2%. Aques-
ta pèrdua d’ocupació s’explica per la davallada del nombre 
d’assalariats, del 3,2%, i que només va poder ser parcial-
ment compensada pel feble augment dels autònoms (0,1%). 
D’aquesta manera, el 2011 va ser el pitjor any per a l’evolució 
de l’ocupació als serveis, en el què portem de crisi.

El primer semestre del 2012, l’evolució de l’ocupació millora i 
pràcticament frena la caiguda. Aquesta ha disminuït el 0,4%, i 
en aquest cas, els autònoms ho han fet a un ritme superior al 
dels assalariats (-1,1% i -0,2% respecte al desembre del 2011, 
respectivament).

Capítol 3
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Gràfic 3.27. Evolució de l’ocupació als serveis de la comarca de l’Anoia per règim laboral
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

El sector dels serveis és un sector molt heterogeni. A la comar-
ca de l’Anoia les branques del sector on el volum d’ocupació 
és més important, l’any 2011, són les següents: el comerç al 
detall, el comerç a l’engròs, els serveis de menjar i begudes, 
l’administració pública, defensa i seguretat social obligatòria, 
les activitats sanitàries i l’educació, que concentren el 60% de 
l’ocupació del sector serveis. 
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Entre les branques anteriors, l’evolució de l’ocupació el 2011 ha 
estat força diferent. Mentre que el nombre d’ocupats ha aug-
mentat a algunes branques, aquest ha disminuït a d’altres. Les 
branques que han fet una contribució més positiva a l’evolució 
dels ocupats als serveis han estat les de serveis de menjar i 
begudes, activitats administratives, seus centrals i consultoria, 
comerç a l’engròs, comerç al detall i educació. La que ha fet 
una contribució més negativa, de forma destacada, ha estat 
la branca d’administració pública, defensa i seguretat social 
obligatòria, degut als programes d’austeritat públics, que han 
suposat, entre d’altres mesures, una reducció de l’ocupació 
pública.
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Gràfic 3.28. Distribució de l’ocupació als serveis de la comarca de l’Anoia per branques
Any 2011

En percentatge del total d’ocupació als serveis

Nota: Es presenten només les branques que concentren més d’un 2% de l’ocupació.
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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Gràfic 3.29. Branques dels serveis amb augments de l’ocupació a la comarca de l’Anoia 
Taxes de variació interanual 2010-2011, en %

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

Gràfic 3.30. Branques dels serveis amb descensos de l’ocupació a la comarca de l’Anoia 
Taxes de variació interanual 2010-2011, en %

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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L’ocupació assalariada del sector serveis a l’Anoia es concentra 
en microempreses, petites i mitjanes empreses. El percentatge 
d’assalariats a empreses grans és reduït perquè a la majoria de 
branques del sector no n’hi ha empreses d’aquesta grandària. 
Tanmateix, les poques branques de serveis on en trobem, 
concentren un percentatge dels assalariats notable; és el cas 
de la branca d’activitats professionals i de la de l’administració 
pública, la sanitat i l’educació, que el 2011 concentren el 20%, 
cadascuna, de l’ocupació assalariada de la comarca. 

També cal destacar que a la branca d’activitats immobiliàries, 
tots els assalariats treballen única i exclusivament en mi-
croempreses. I que les branques del comerç, el transport i 
l’hostaleria, de les activitats financeres i les assegurances i de 
les activitats artístiques, recreatives i altres serveis, la majoria 
dels assalariats es concentra en microempreses. La d’activitats 
professionals, en canvi, és la branca que presenta una distri-
bució de l’ocupació assalariada més homogènia per dimensió 
empresarial, tot i que el percentatge d’assalariats més elevat 
es concentra en les microempreses.
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Taula 3.4. Distribució dels assalariats als serveis de l’Anoia, per dimensió i branca (2011)

En percentatge del total d’ocupació de la branca
Microempresa 

(0 a 10)
Petita        

(11 a 50)
Mitjana    

(51 a 250)
Gran           

(Més de 250) TOTAL
Comerç, transport i hostaleria 51,7 37,7 10,6 0,0 100,0
Informació i comunicacions 44,7 24,4 30,9 0,0 100,0
Activ. fin. i asseg. 58,0 42,0 0,0 0,0 100,0
Activ. immob. 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Activ. profes. 31,2 28,1 20,2 20,5 100,0
Adm. púb., sanitat i educ. 15,8 30,6 34,2 19,4 100,0
Activ. artist., recreat. i altres 68,6 31,4 0,0 0,0 100,0

Total serveis 37,9 33,1 19,5 9,4 100,0

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

L’any 2011, l’ajust més intens de l’ocupació assalariada s’ha 
registrat al tram d’empreses grans, única i exclusivament 
perquè els assalariats de la branca de l’administració pública, 
la defensa i la seguretat social obligatòria han disminuït in-
tensament degut als ajustos de plantilla pública. En canvi, al 
tram de dimensió petita i mitjana, els assalariats han crescut, 
sobretot a les petites empreses, i principalment, a les branques 
d’informació i comunicacions i activitats professionals.
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Taula 3.5. Assalariats als serveis de l’Anoia, per dimensió i branca (2011)

Taxes de variació interanual 2010-2011, en %
Microempresa 

(0 a 10)
Petita        

(11 a 50)
Mitjana    

(51 a 250)
Gran           

(Més de 250) TOTAL
Comerç, transport i hostaleria -3,4 3,1 8,7 0,2
Informació i comunicacions -11,3 50,0 2,7 3,4
Activ. fin. i asseg. -13,0 0,0 -8,0
Activ. immob. -3,4 -3,4
Activ. profes. -3,7 14,8 1,3 0,0 2,8
Adm. púb., sanitat i educ. -0,4 3,4 -2,7 -35,7 -9,7
Activ. artist., recreat. i altres 7,1 -17,6 -2,1

Assalariats -2,4 3,6 0,5 -27,6 -3,2

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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L’atur registrat a la comarca de l’Anoia ha estat d’11.053 per-
sones el 2011. D’aquesta xifra d’aturats, el 51,6% són dones i 
el 48,4% són homes. Val a dir que abans de la crisi econòmica 
actual, la proporció de dones a l’atur era superior a la dels 
homes i que des del 2008 ençà, aquesta proporció s’ha anat 
equilibrant, un fet que també s’observa al conjunt de Catalunya. 
Ara bé, cal assenyalar que a Catalunya la proporció d’homes 
aturats al Principat continua sent superior a la de dones (52,5% 
i 47,5% el 2011, respectivament), al contrari que a l’Anoia.

3.5. Atur

Gràfic 3.31. Aturats registrats a la comarca de l’Anoia, per sexes
En percentatge del total d’aturats
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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Dels 11.053 aturats a l’Anoia el 2011, el 15,5% són estrangers 
(1.713), una proporció que augmenta lleugerament respecte a 
la registrada el 2010. A l’inici de la crisi, els anys 2007 i 2008, 
l’augment de la proporció d’estrangers a l’atur ha estat intensa, 
i el 2011, per segon any consecutiu, augmenta a un ritme més 
suau. Així mateix, val a dir que la proporció d’aturats estran-
gers a Catalunya el 2011, tot i haver disminuït una mica amb 
relació a l’any anterior, és del 22,9%, superior a la registrada 
a l’Anoia.
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Gràfic 3.32. Aturats registrats estrangers a la comarca de l’Anoia i a Catalunya
En percentatge del total d’aturats
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)

La xifra d’atur registrat el 2011 suposa un increment del 5,3% 
anual, la qual cosa empitjora el registre del 2010, i en nivells, 
se situa en un màxim de la sèrie disponible (que comença l’any 
2005). Malgrat que l’atur a l’Anoia ha crescut el 2011, no ha 
estat l’augment més intens que s’ha produït en aquests anys 
de crisi, que va tenir el seu màxim exponent el 2008. Així ma-
teix, cal esmentar que aquest increment de l’atur a la comarca 
el 2011 ha estat inferior a l’increment registrat al conjunt de 
Catalunya (9,2%). 
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El primer semestre del 2012, la xifra d’aturats registrats a 
l’Anoia continua augmentant i se situa en 11.561 persones, 
el que suposa un augment del 4,6% amb relació al desembre 
del 2011, un augment, en aquest cas, superior al registrat al 
Principat, on es manté pràcticament estable (0,2%).
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Gràfic 3.33. Evolució de l’atur registrat a la comarca de l’Anoia
Taxes de variació interanual, en %
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Per grans sectors econòmics, l’atur es concentra en els serveis 
(gairebé el 54% del total), seguit per la indústria (amb el 23%), 
la construcció (13%) i l’agricultura (gairebé el 2%). La resta són 
aturats sense ocupació anterior (quasi el 9%). Cal esmentar que 
la proporció d’aturats als serveis i a la construcció a Catalunya 
és superior que a la comarca de l’Anoia, a l’inrevés que a la 
indústria i al grup sense ocupació anterior.
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Gràfic 3.34. Distribució de l’atur registrat, per grans sectors
En % del total d’atur registrat
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori del Treball (Dep. d’Empresa i Ocupació)
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L’increment dels aturats al sector serveis és el que explica 
l’augment de l’atur al conjunt de la comarca el 2011 ja que, a 
més de tenir el pes relatiu més important, l’atur a aquest sec-
tor ha crescut el 15,5% anual. El mateix passa al conjunt de 
Catalunya, on ha augmentat el 13,4%. 

En canvi, l’atur a la indústria de l’Anoia ha disminuït el 10,7%, 
a la construcció pràcticament s’ha estabilitzat, a l’agricultura 
ha augmentat fortament però el seu pes en el conjunt de l’atur 
és minso, i els aturats sense ocupació anterior també s’han 
mantingut pràcticament estables. Al conjunt de Catalunya, en 
canvi, l’atur registrat a la construcció ha continuat creixent a 
un ritme notable el 2011 (5%), i també ho han fet els aturats 
sense ocupació anterior (6,5%); mentre que els aturats a la 
indústria han disminuït lleugerament (-1,1%), força menys que 
a l’Anoia. 

Les dades del primer semestre del 2012 mostren com l’atur 
als serveis continua creixent en relació al desembre del 2011 
(5,1%), a la indústria i a la construcció ho fa a un ritme similar 
(4,1% i 5,8%, respectivament), i a l’agricultura més (7%). Els 
aturats sense ocupació anterior es mantenen força estables. 
En el cas de Catalunya, aquest darrer grup és el que més està 
creixent fins al juny respecte al desembre del 2011 (gairebé el 
5%), mentre que a la construcció i a l’agricultura disminueixen 
(-1,4% i -3,6%, respectivament), i augmenten lleugerament a 
la indústria i als serveis (1% i 0,2%, respectivament).



76              Informe Econòmic Anual  -  L’Anoia 2012 

Gràfic 3.35. Atur registrat a la comarca de l’Anoia, per grans sectors
En nombre (eix esquerre) i taxes de variació interanual 2010-2011
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La taxa d’atur registrat estimada1 per a la comarca de l’Anoia 
és la més elevada de totes les comarques catalanes, i continua 
augmentant el 2011, situant-se en el 17,8%, vuit dècimes per 
sobre de la del 2010.

La taxa d’atur a l’Anoia és més elevada entre les dones que 
entre els homes. El 2011, aquesta és del 20,6% per a les dones 
i del 15,6% per als homes. Si bé, cal esmentar que l’augment 
de la taxa d’atur el 2011 respecte al 2010 ha estat superior 
entre els homes (el 2010 era del 14,4% per a ells i del 20,4% 
per a elles).

Les taxes d’atur més elevades a l’Anoia es registren en els dos 
segments de gent més gran —els de 55 a 59 anys i més de 59 
anys—, i en el segment de gent més jove —de menys de 20 
anys. Alhora, els increments més forts en la taxa d’atur el 2011 
amb relació al 2010, es donen entre els més joves i els més 
grans. En el grup de gent major de 59 anys, la taxa d’atur s’ha 
elevat fins al 32,76% el 2011, 4,2 punts percentuals més que 
el 2010; i en el de menors de 20 anys, ho ha fet fins al 29,59% 
el 2011, 2,2 punts percentuals més que el 2010.

1Calculat a partir de l’estimació que fa la Diputació de Barcelona de la població activa 
a l’Anoia (61.700 persones el 2010 i 62.145 persones el 2011).
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L’atur a l’Anoia es concentra als municipis d’Igualada, Vilanova 
del Camí, Piera i Santa Margarida de Montbui, tots ells per-
tanyents a la conca d’Òdena, excepte Piera, de l’Anoia Sud. 
Entre aquests quatre municipis aglutinen el 70,6% de l’atur 
registrat a la comarca. Les taxes d’atur més elevades el 2011 
són les de Santa Margarida de Montbui (25,3%) i Vilanova del 
Camí (22,7%). Ara bé, també cal esmentar altres municipis que 
tenen una taxa d’atur registrat estimada superior a la mitjana 
de la comarca, com Cabrera d’Anoia (20,1%), Piera (18,5%) i 
la Torre de Claramunt (18%).
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Gràfic 3.36. Distribució de l’atur registrat a la comarca de l’Anoia, per municipis
Any 2011, en %
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Gràfic 3.37. Taxa d’atur registrat als municipis amb més atur (%)
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A finals de 2011, hi havia 3.270 empreses2 a la comarca de 
l’Anoia, 51 empreses menys que l’any anterior (-2,4%), que 
representaven l’1,3% del teixit empresarial de de Catalunya. 
En el període de crisi actual, comprés entre el 2008 i el 2011, 
el nombre d’empreses a la comarca va disminuïr un 11% 
acumulat, tanmateix el dos darrers anys ho ha fet amb molta 
menys intensitat que els dos precedents. En canvi, en l’etapa 
expansiva, que va del 2001 al 2007, el ritme de creixement mitjà 
de les empreses de l’Anoia va ser del 2,4% anual, la qual cosa 
va representar un creixement acumulat de prop del 20%. Les 
darreres dades disponibles, a juny de 2012, registren una cai-
guda menys intensa del teixit empresarial que a l’any 2011.
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Gràfic 3.38. Empreses a la comarca de l’Anoia
Taxes de variació interanual, excepte el 2012 (*), en % 
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Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). 

Per grans sectors productius, el sector de la construcció con-
tinuà perdent empreses de forma acusada el 2011 (el -16% 
respecte el 2010); de fet el 80% de les empreses que van des-
aparèixer a l’Anoia durant el 2011 pertanyien a aquest sector. 
El sector industrial també va disminuir el seu teixit empresarial, 
però en menor mesura (-1,6%). Tanmateix, cal destacar po-
sitivament que la reducció del nombre d’empreses del sector 

3.6. Teixit  
 empresarial

2 Comptes de cotització a la Seguretat Social, a 31 de desembre
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serveis pràcticament es frena (-0,3%) i que les empreses del 
sector primari augmenten (5%). Val a dir que els subsectors de 
serveis com altres activitats de serveis personals, serveis de 
menjar i beure, i comerç a l’engròs (exclosos els vehicles de 
motor) són els que més han contribuït al creixement del teixit 
empresarial de l’Anoia durant l’any 2011.

Tanmateix, el sector de la construcció és l’únic que registra una 
millora el primer semestre del 2012 respecte el 2011, ja que 
la reducció del nombre d’empreses constructores es modera 
notablement (-5,4%). En canvi, en aquest mateix període, el 
nombre d’empreses del sector serveis i de la indústria ha de-
crescut a un ritme lleugerament superior al 2011 (-0,8% i 2,3%, 
respectivament). I, les empreses del sector agrari continuen 
creixent però en menor mesura que els dos anys precedents 
(5% vers 17,6% el 2011 i 17% el 2010).
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Gràfic 3.39. Empreses a la comarca de l’Anoia per grans sectors
Taxes de variació interanual, excepte el 2012 (*), en %  
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Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). 

Quant a l’estructura sectorial, el sector serveis és el predomi-
nant en el teixit empresarial de la comarca, tot i que el pes que 
representen (68,5%) és molt inferior al del conjunt de Catalunya 
(78%). En canvi, el percentatge d’empreses industrials de la 
comarca (18,9%) és superior al de Catalunya (10,7%), com 
també ho és el pes de les empreses de la construcció —11,4% 
a l’Anoia i 10,4% a Catalunya— i les del sector primari  —1,2% 
a la comarca i 0,9% a Catalunya.
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Gràfic 3.40. Distribució de les empreses per grans sectors. Desembre 2011
En percentatge sobre el total del sector
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Pel que fa a l’estructura empresarial segons el nombre de 
treballadors, l’any 2011 el 87% de les empreses de l’Anoia te-
nien 10 o menys treballadors (microempreses). Les empreses 
petites (entre 6 i 50 treballadors) representaven l’11,3% de la 
comarca, les empreses mitjanes (entre 51 i 250 treballadors) 
l’1,6% i les empreses grans (més de 250 treballadors) tan sols 
representaven el 0,2%. La dimensió mitjana es va situar en 7,2 
treballadors per empresa a l’Anoia, dimensió inferior als 9,5 
del conjunt de Catalunya.

La distribució del teixit empresarial per grans sectors productius 
varia substancialment segons la grandària de l’empresa. El 
70% de les empreses micro de l’Anoia pertanyen al sector de 
serveis. Així mateix, el 71% de les empreses amb més de 250 
treballadors, són del sector indústria, el 29% restant pertany 
al sector serveis. 
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Gràfic 3.41. Distribució de les empreses a l'Anoia,
per tram de treballadors i grans sectors. Desembre 2011

En percentatge sobre el total del sector

1,4 0,3 0,0 0,0

16,3
33,4

47,2

71,4

12,0

7,8

5,7

0,0
70,3

58,5
47,2

28,6

Micro (0-10) Petites (11-50) Mitjanes (51-250) Grans (>250 )

Agricultura Indústria Construcció Serveis

  Total empreses     2.839                      371                          53                            7

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS
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Quant a la concentració empresarial al territori, el 2011 dos 
de cada tres empreses ubicades a l’Anoia es localitzaven a la 
Conca d’Òdena, el 25% a l’Anoia Sud i, el restant 7% a l’Alta 
Anoia. Tanmateix la presència d’empreses a la Conca d’Òdena 
ha perdut pes relatiu els darrers 10 anys (3,5 pp), a favor dels 
altres dos territoris.

Gràfic 3.42. Distribució de les empreses a l’Anoia, per territoris
En percentatge sobre el total
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Efectivament, durant el període d’expansió 2001-2007 el creixe-
ment d’empreses a la Conca d’Òdena ha estat menor que a 
les altres dues zones —l’11% acumulat vers el 22,8% de l’Alta 
Anoia i el 41,1% de l’Anoia Sud. A partir del 2008, l’Anoia Sud 
i la Conca d’Òdena han aprimat el seu teixit empresarial amb 
més intensitat   —el 20,2% i el 15,8%, respectivament— que 
l’Alta Anoia (-5,1%). El primer semestre del 2012, la desaparició 
d’empreses respecte el 2011 es modera a l’Anoia Sud, gairebé 
s’estabilitza  a la Conca d’Òdena i a l’Alta Anoia es registra un 
lleuger creixement del nombre d’empreses.
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Gràfic 3.43. Empreses a la comarca de l’Anoia
Taxes de variació interanual, excepte el 2012 (*), en %
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Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). 

Quant a l’estructura sectorial de les empreses, val a dir que 
existeixen diferències entre territoris. Destaca el pes relatiu 
superior de les empreses de serveis a la Conca d’Òdena 
(70,5%) vers els altres dos territoris (65,3% a l’Anoia Sud i 
61,7% a l’Alta Anoia). Les empreses constructores tenen un 
pes relatiu més elevat a l’Anoia Sud, i les empreses industrials 
i del sector primari a l’Alta Anoia. 
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Cal esmentar que l’estructura empresarial per grans sectors 
ha variat significativament entre el 2001 i el 2011 a la Conca 
d’Òdena i l’Anoia Sud, on  les empreses de serveis han guan-
yat pes relatiu a ambdós territoris (aproximadament 11 pp), en 
detriment de les empreses industrials i de les constructores, 
però, en menor mesura. A l’Alta Anoia, l’estructura sectorial ha 
variat poc al llarg dels darrers deu anys, però destaca un lleuger 
augment del pes de les constructores (vegeu el gràfic 3.44).

Pel que fa a la distribució de les empreses a nivell de munici-
pi, el 2011 el 45,5% de les empreses es trobaven ubicades a 
Igualada (1.488 empreses), el 8,8% a Piera i el 6,2% a Vilanova 
del Camí. En termes relatius, a Santa Maria de Miralles s’ha 
registrat la desaparició d’empreses més intensa (-31% el 2011 
respecte el 2010), seguit de Copons (-20%) i Carme (-19%). 
Tanmateix, Igualada és el municipi que més ha contribuït a la 
pèrdua del teixit empresarial de l’Anoia el darrer any, ja que el 
60% de les empreses desaparegudes a la comarca estaven 
ubicades a la capital. Per contra, La Pobla de Claramunt i 
Santa Margarida de Montbui són les que més han contribuït al 
creixement d’empreses a la comarca, tant en punts percentuals 
com en valors absoluts.

Gràfic 3.44. Distribució de les empreses a l’Anoia,
per grans sectors productius i territoris

En percentatge sobre el total
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS.
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El mapa 3.1 mostra com les empreses a la comarca d’Anoia es 
concentren sobretot voltant de la capital i a l’extrem sud-est.
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Mapa 3.1. Empreses als municipis de l’Anoia. Desembre 2011
En nombre d'empreses

1. Argençola             18. La Torre de Claramunt

2. Bellprat 19. Masquefa

3. Cabrera d’Anoia 20. Montmaneu

4. Calaf 21. Odena

5. Calonge de Segarra 22. Orpí

6. Capellades 23. Piera

7. Carme 24. Pujalt

8. Castellfollit de Riubregós 25. Rubió

9. Castellolí 26. Sant Martí de Tous

10. Copons 27. Sant Martí Sesgueioles 

11. El Bruc 28. Sant Pere Sallavinera

12. Els Hostalets de Pierola 29. Santa Margarida de Montbui

13. Els Prats de Rei 30. Santa Maria de Miralles

14. Igualada 31. Vallbona d’Anoia

15. Jorba 32. Veciana

16. La Llacuna 33. Vilanova del Camí

17. La Pobla de Claramunt

Font: INSS

Segons la base de dades SABI (Sistema Anual de Balanços 
Ibèrics), aproximadament el 65% de les 100 empreses líders 
en facturació de l’Anoia el 2010 són empreses exportadores 
i/o importadores. L’empresa amb major volum de d’ingressos 
d’explotació és la comercialitzadora de combustible Petromi-
ralles, seguida de Supermercats ALDI, empresa de comerç al 
detall de productes alimentaris, totes dues ubicades a l’Anoia 
Sud. L’edició d’enguany d’aquest anuari incorpora un mono-
gràfic sobre els sectors amb més potencial de creixement a 
la comarca.
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Segons l’avanç 2011, la liquidació pressupostaria d’ingressos 
del conjunt de municipis3 de l’Anoia ha disminuït el 23,2% 
respecte l’any anterior, mentre que les despeses s’han reduït 
el 21%. Per al conjunt de municipis de Catalunya4, aquests 
percentatges van ser del -30,3% pel que fa als ingressos i el 
-25,7% per a les despeses. Des de l’inici de la crisi, els ingres-
sos i les despeses han disminuït de forma acusada a l’Anoia 
—al voltant del -30% acumulat entre el 2011 i el 2008.

Capítol 3
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3.7. Finances 
públiques

Gràfic 3.45. Liquidació pressupostaria d’ingressos i despeses a l’Anoia
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

Pel que fa a l’evolució dels components dels ingressos, segons 
la classificació econòmica, les operacions de capital a l’Anoia 
van registrar la caiguda més intensa (-70% entre el 2011 i el 
2010). En canvi a Catalunya, la davallada més important es 
va registrar a les operacions financeres (-75%). Quant a les 
despeses, tant a l’Anoia com a Catalunya les despeses de 
capital són les que més van disminuïr —el -51% i el -43%, 
respectivament— (vegeu el gràfic 3.46).

3 Estadística de pressupostos de les corporacions locals publicada pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques: http://serviciosweb.meh.es/apps/
EntidadesLocales/  El total comarcal es calcula com la suma dels pressupostos dels 
33 municipis que la formen. 
4La liquidació pressupostaria d’ingressos i despeses per al total de Catalunya es 
calcula com la suma dels pressupostos dels seus 311 municipis.
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La principal operació, amb diferencia sobre la resta, d’on prove-
nen els ingressos són els ingressos corrents (impostos, taxes 
i altres ingressos, transferències corrents i ingressos patrimo-
nials), tant a l’Anoia (el 88,4% del total) com a Catalunya (el 
91%). Les despeses corrents (despesa de personal, despesa 
corrents en béns i serveis, despesa financera i transferències 
corrents) també són la principal destinació de les despeses, 
amb el 78% del total a l’Anoia i el 82% a Catalunya (vegeu el 
gràfic 3.47).
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Gràfic 3.46. Avanç de la liquidació pressupostaria d’ingressos i despeses,
Segons la classificació econòmica

Taxes de variació interanual 2011/2010, en %
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Gràfic 3.47. Distribució de les partides pressupostàries
d’ingressos i despeses, segons la classificació econòmica. Avanç 2011

En percentatge sobre el total

          Ingressos        Despeses

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
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La combinació de l’evolució de cada component i del seu pes 
en el total d’ingressos i despeses, ens permet tenir una me-
sura de quant ha aportat cadascun al decreixement total dels 
ingressos i de les despeses (vegeu el gràfic 3.48). El 2011, dos 
terceres parts de la disminució dels ingressos i de les despe-
ses a l’Anoia venia explicada per les operacions de capital. En 
canvi, a Catalunya les operacions corrents van ser les que més 
van contribuïr a la disminució, tant dels ingressos, com de les 
despeses —amb la meitat de la reducció en ambdós casos. 
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La inversió mitjana dels municipis de l’Anoia va ser de 177 
euros per càpita el 2011, per sota de la mitjana de Catalunya 
(189 euros per càpita). Per territoris, a l’Alta Anoia es van 
invertir 239€ per càpita, seguida de l’Anoia Sud (208€/càpita) 
i la Conca d’Òdena (154€/càpita). Els ingressos corrents per 
habitant i les despeses per habitant a l’Anoia es van situar en 
904€/càpita i 1.055€/càpita, respectivament, ambdues xifres 
per sota la registrada al conjunt de Catalunya (1.075€/càpita i 
1.239€/càpita, respectivament).

El deute viu5 a la comarca de l’Anoia va créixer el 4% el 2011, 
augment molt menys intens que el dels dos anys anteriors 
(21% el 2010 i 11% el 2009). Tanmateix, a Catalunya el deute 
viu va disminuïr un 1% el 2011. L’any 2011, la ràtio de deute 
viu per habitant a l’Anoia es va situar en 736,1 euros, gairebé 
60 euros més que al conjunt de Catalunya (676,5€/càpita). Per 
territoris, la Conca d’Òdena va registrar el deute viu per càpita 
més elevat (933,1€/càpita), mentre que a l’Anoia Sud el deute 
viu per habitant va ser de gairebé la meitat (455€/càpita) i a 
l’Alta Anoia de menys d’un terç (291€/càpita).

Gràfic 3.48. Aportacions per components a l’evolució dels ingressos i les despeses. Avanç 2011. 
En punts percentuals

       Ingressos                                      Despeses  

Nota: l’aportació de cada partida a l’evolució dels ingressos (o despeses) l’any es calcula multiplicant la taxa de variació de la 
partida d’ingrés (o despesa) l’any  pel pes de la partida en el total l’any   

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

5 El deute viu engloba les operacions de risc en crèdits financers, valors de renda fixa i 
préstecs o crèdits transferits a tercers. No inclou el deute comercial (amb proveïdors) 
de les entitats locals.
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Gràfic 3.49. Ingressos corrents, despeses i inversió. Any 2011
Euros per habitant
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Gràfic 3.50. Deute viu, segons territori
Taxes de variació interanual, en %
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del
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Un dels temes d’interès en l’anàlisi econòmica i en el disseny 
de polítiques públiques és el coneixement del teixit empresarial 
d’un territori per poder identificar i impulsar els sectors amb 
més potencial de creixement. En aquests moments de crisi 
econòmica, aquest coneixement és encara més primordial atès 
que la majoria de sectors registren una reducció de la factu-
ració i del nombre de treballadors. I si l’activitat empresarial 
no remunta, no es crea ocupació, i si no es crea ocupació, la 
sortida d’aquesta crisi no és factible.

És per això que en l’Informe Econòmic Anual d’enguany s’ha 
inclòs una anàlisi detallada del teixit empresarial de l’Anoia per 
tal d’identificar els sectors que poden tenir més potencial de 
creixement a la comarca. Aquesta anàlisi es centra, fonamen-
talment, en dos àmbits: el territorial i el sectorial. 

Àmbit territorial: s’ha definit a partir de les tres zones so-
cioeconòmiques que el caracteritzen (l’Alta Anoia, l’Anoia 
Sud i la Conca d’Òdena) ja que presenten diferències 
estructurals, tal com hem vist en els apartats de teixit 
empresarial i mercat laboral d’aquest informe.

Àmbit sectorial: s’ha determinat a partir de la classifica-
ció nacional d’activitats econòmiques (CNAE) a nivell de 
dos dígits6, tenint en compte quina és l’activitat principal 
de l’empresa per tal d’identificar-la amb un únic sector.

La unitat d’anàlisi és l’empresa activa i individual, és a dir, 
les dades comptables utilitzades per fer aquest monogràfic 
provenen d’empreses en funcionament i, en concret, dels seus 
balanços i compte de resultats sense consolidar per evitar 
duplicitats de dades d’empreses i grups empresarials. 

La font d’informació per a l’anàlisi és la base de dades SABI 
(Sistema Anual de Balances Ibéricos). Cal assenyalar que 
aquesta base de dades es nodreix del Registre Mercantil però 
la informació que conté en ocasions no és completa, ja que a 
vegades falten dades d’algunes empreses. Per tant, aquesta 
base de dades és molt útil per analitzar informació provinent 
dels balanços i dels comptes de pèrdues i guanys de les em-
preses, principalment a nivell agregat, però mai serà tan pre-

6Per al detall sectorial que contempla la CNAE, vegeu el següent link:
http://www.idescat.cat/cat/idescat/classif/
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cisa com ho són les estadístiques oficials, com per exemple, 
les de la Seguretat Social, a partir de les quals s’obtenen els 
centres de cotització i el nombre de treballadors per sectors7. 
L’avantatge de la base de dades SABI resideix en què conté 
la informació de les variables empresarials que permeten fer 
l’anàlisi que aquí es planteja i que no hi ha a altres fonts oficials 
d’informació estadística. Per tot això, en l’anàlisi que es presen-
ta s’utilitzaran, principalment, xifres relatives i no absolutes.

A partir de les dades del SABI i en funció dels àmbits definits 
(territorial i sectorial), s’han fet dos tipus d’anàlisi per identifi-
car els sectors amb potencial de creixement a la comarca de 
l’Anoia:

1.Una primera anàlisi, basada en la identificació de les 
empreses de creixement elevat i els sectors als que 
pertanyen.

2.Una segona anàlisi, basada en l’evolució d’algunes 
variables empresarials que s’han seleccionat perquè 
es consideren les més rellevants per determinar quins 
sectors poden tenir més potencial de creixement, i que 
s’expliquen més endavant.

La primera de les anàlisis plantejades té com a objectiu iden-
tificar quines són les empreses que han tingut un creixement 
elevat en el darrer període expansiu, i conèixer el sector al que 
pertanyen a partir de la definició consensuada entre l’OCDE i 
Eurostat8, que és la següent:

“Una empresa de creixement elevat es defineix com aquella que 
registra taxes de creixement dels empleats o de la facturació 
de, com a mínim, un 20% anual durant un període de tres anys 
consecutius i que té, almenys deu treballadors”.

Aquí s’ha optat per utilitzar només la variable d’ingressos 
d’explotació, ja que a la base de dades SABI, el nombre de 
treballadors de l’empresa a vegades no apareix i d’altres no 
està actualitzat.
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4.1. Sectors 
amb empreses 
de creixement 

elevat

7Per exemple, segons SABI el nombre d’empreses a l’Anoia és de 2.464, mentre 
que segons la Seguretat Social el nombre de centres de cotització és de 3.270 l’any 
2011.
8Aquesta definició va ser presa de forma consensuada entre els seus investigadors 
principals atès que existien disparitat de criteris i de definicions en la literatura 
econòmica.
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L’anàlisi de l’evolució dels ingressos d’explotació de les em-
preses de l’Anoia ha donat com a resultat la identificació de 
66 empreses de creixement elevat en el període 2004-2007. 
És a dir, empreses que estan actives, que tenen la seu social 
a l’Anoia, que dipositen els comptes al Registre Mercantil, que 
han tingut un creixement dels ingressos d’explotació de com a 
mínim, del 20% anual en els anys 2005, 2006 i 2007 i que tenen 
com a mínim 10 treballadors9. Aquesta xifra d’empreses suposa 
gairebé el 3% del total d’empreses de la comarca. Quasi dues 
terceres parts d’aquestes es concentren a la Conca d’Òdena 
ja que es tracta del territori amb més empreses de la comarca 
(vegeu el gràfic 4.1). 

Gràfic 4.1. Distribució territorial del nombre d’empreses de creixement elevat a l’Anoia
En % del total de la comarca
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Font: Elaboració pròpia a partir del SABI

Tanmateix, en termes relatius, hi ha més empreses de creixe-
ment elevat a l’Alta Anoia que a l’Anoia Sud o a la Conca 
d’Òdena. És a dir, el percentatge d’empreses d’alt creixement 
a cada territori amb relació al total d’empreses del territori és 
més alt a l’Alta Anoia, on és de gairebé el 5%; mentre que a 
l’Anoia Sud i a la Conca d’Òdena és de gairebé el 3% a ca-
dascun (vegeu el gràfic 4.2).

9S’han tingut en compte aquelles empreses per a les que el SABI donava el nombre 
de treballadors.
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Gràfic 4.2. Distribució del nombre d’empreses de creixement elevat per territoris
En % del total d’empreses de cada territori
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Font: Elaboració pròpia a partir del SABI

Capítol 4
Anàlisi monogràfica: sectors amb potencial de creixement a la comarca

Capítol 4
Anàlisi monogràfica: sectors amb potencial de creixement a la comarca

A nivell de gran sector, les empreses d’alt creixement a l’Anoia 
pertanyen majoritàriament a la indústria, però hi ha diferències 
per territoris (vegeu el gràfic 4.3). Les empreses industrials 
predominen a l’Alta Anoia i a l’Anoia Sud, mentre que a la Con-
ca d’Òdena les que predominen són del sector serveis. Així, a 
l’Alta Anoia i a l’Anoia Sud, el 57% i el 59% de les empreses 
de creixement elevat són industrials enfront del 41% que 
representen al conjunt de la comarca de l’Anoia. Per contra, 
a la Conca d’Òdena el 43% de les empreses d’alt creixement 
són de serveis, mentre que a l’Anoia ho són el 36%.

Gràfic 4.3. Distribució de les empreses de creixement elevat per grans sectors
En percentatge del total a cada territori i a la comarca
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A un nivell sectorial més desagregat, cal remarcar les bran-
ques industrials i de serveis amb una presència important 
d’empreses de creixement elevat (vegeu la taula 4.1). Aquestes 
són, per odre, de més a menys empreses, les de fabricació 
de productes metàl·lics (CNAE 25), comerç al detall (CNAE 
47), comerç a l’engròs (CNAE 46), fabricació de productes 
de cautxú i matèries plàstiques (CNAE 22) i indústria tèxtil 
(CNAE 13). La majoria d’aquestes es concentren a la Conca 
d’Òdena, excepte la branca del cautxú i el plàstic, que ho fa a 
l’Alta Anoia. I també és una excepció la branca del comerç a 
l’engròs, en què el nombre d’empreses de creixement elevat 
es reparteix entre l’Anoia Sud i la Conca d’Òdena.

Taula 4.1. Nombre d’empreses de creixement elevat per subsectors i territoris 

Codi CNAE Alta Anoia Anoia Sud Conca d'Òdena ANOIA

8 1 1

10 1 1

11 1 1

13 3 3

16 1 1

18 1 1

20 1 1

22 2 1 1 4

23 1 1

25 2 4 6

26 1 1

27 1 1

28 2 2

29 1 1

32 1 1

36 1 1

41 2 1 6 9

42 1 1

43 1 4 5

46 2 2 4

47 2 3 5

49 2 2

52 1 1

62 2 2

68 1 1

70 1 1

71 2 2

75 2 2

77 1 1

82 1 1

96 2 2

TOTAL 7 17 42 66
Font: Elaboració pròpia a partir del SABI
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Aquesta segona anàlisi s’ha basat en el període comprès entre 
el 2000 i el 201010, període que s’ha dividit en dos per ser dos 
moments del cicle econòmic diferenciats, un d’expansió (del 
2000 al 2007) i un altre de recessió (del 2008 al 2010), que 
clarament afecten l’evolució de les variables d’anàlisi.

A continuació es defineixen les variables empresarials selec-
cionades.

La rendibilitat econòmica (o ROA, de l’anglès Return on 
assets) indica el rendiment mitjà que obté l’empresa a partir 
dels seus actius. Es defineix com:

(Resultat abans d’interessos i impostos / Actiu total) * 100

La rendibilitat financera (o ROE, de l’anglès Return on Equity) 
indica el rendiment mitjà obtingut per l’empresa a partir dels 
seus recursos propis, o el que és el mateix, aquest mesura de 
rendibilitat relaciona el benefici amb els recursos necessaris 
per obtenir-lo. Es defineix com:

(Resultat net després d’impostos / Fons propis) * 100

La ràtio d’endeutament empresarial indica el pes que té el 
finançament aliè en el passiu total de l’empresa i es defineix 
com:

(Deute total / Passiu total) * 100

I, per tant, aquest indicador també permet deduir el pes del 
finançament propi de l’empresa en el passiu total (= 100 - ràtio 
d’endeutament). 

Els criteris de selecció dels sectors amb més potencial de 
creixement s’ha fet en base als valors que prenen aquestes 
variables, d’acord als següents barems:

·La rendibilitat econòmica hauria de ser superior al cost 
mitjà de finançament d’una empresa, és a dir, interessos 
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10 No es contempla l’any 2011 perquè en el moment de fer aquesta anàlisi la base de 
dades SABI disposava de poques dades d’aquest any. 
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més dividends desitjats pels accionistes. En aquest cas, 
s’ha considerat un tipus del 5% per al període 2000-2007, 
i del 4% per al període 2008-2010. Per escollir aquests 
percentatges, s’han tingut en compte els tipus d’interès 
a curt i a llarg termini, alhora que s’ha suposat que el 
dividend en període de crisi serà inferior al d’un període 
d’expansió.

·La rendibilitat financera hauria de ser superior a la ren-
dibilitat que s’obtindria d’una inversió alternativa de risc 
similar, o bé d’una inversió sense risc, com és el cas del 
deute públic (o el que és el mateix, el cost d’oportunitat). 
En aquest cas s’ha optat per fer la comparació amb el 
tipus d’interès del deute públic atesa la dificultat de fer 
la comparació amb un tipus d’interès d’una inversió de 
risc similar en sectors tan heterogenis. Per tant, s’ha 
considerat el 4,5% per al període d’expansió, i el 4% per 
al període de crisi.

·La ràtio d’endeutament hauria de situar-se entre el 40% i 
el 60% dels passius. Aquest rang és el que es considera 
òptim per a una empresa, en general. Si és superior al 
60% es considera que el volum de deutes és excessiu i 
l’empresa s’està descapitalitzant. Si és inferior al 40%, 
l’empresa pot tenir un excés de capitals propis.

Una evolució favorable d’aquestes variables empresarials és 
fonamental per mesurar el potencial de creixement de cada 
sector, ja que suposa la disposició de més recursos propis 
per a l’activitat (o el que és el mateix, un menor endeutament) 
i més rendibilitat, cosa que és primordial per a l’atracció 
d’inversió.11

En termes generals, i abans d’entrar en l’anàlisi de les variables 
empresarials seleccionades per sectors, cal assenyalar els 
següents trets en l’àmbit territorial i del conjunt de la comarca 
de l’Anoia (vegeu la taula 4.2). 

11 Una altra variable rellevant que s’hauria d’haver considerat és la capacitat exportadora 
però la base de dades SABI no conté informació quantitativa completa d’aquesta.
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En el període 2000-2007, la comarca de l’Anoia ha registrat:

·Una rendibilitat econòmica inferior al cost mitjà de fi-
nançament, del 3% enfront del 5%, respectivament. 
·Una rendibilitat financera, en canvi, superior al valor 
objectiu: del 12% i del 4,5%, respectivament.
·El nivell d’endeutament empresarial de la comarca se 
situa per sobre del màxim recomanable, en el 73% vers 
el 60%, respectivament.
·Els ingressos d’explotació de les empreses de l’Anoia 
han crescut a un ritme del 9% anual.
·El nombre de treballadors ha crescut a un ritme menor 
que els ingressos d’explotació però igualment elevat: el 
6%, de mitjana anual.

En l’àmbit territorial, l’Alta Anoia és el territori de la comarca 
que ha tingut uns millors resultats empresarials en els darrers 
set anys d’expansió econòmica. El territori amb pitjors resul-
tats ha estat el de la Conca d’Òdena, exceptuant la rendibilitat 
financera, que tot i haver estat la més baixa dels tres territoris 
de la comarca, ha estat superior al cost d’oportunitat (inversió 
alternativa sense risc).
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Taula 4.2. Indicadors empresarials per a la comarca de l’Anoia i per territoris(%)
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El període de recessió 2008-2010 ha suposat per a la comar-
ca:

·Una forta caiguda de la rendibilitat econòmica, que s’ha 
tornat negativa, sobretot l’any 2009 (el 2008 encara es 
va mantenir lleugerament positiva).
·En canvi, la rendibilitat financera ha disminuït respecte 
al període expansiu però ha estat bona amb relació al 
cost d’oportunitat.
·El nivell d’endeutament també s’ha reduït, fins a un nivell 
que supera en poc el màxim òptim.
·Malgrat la crisi, els ingressos d’explotació al conjunt 
de la comarca han augmentat moderadament, l’1% de 
mitjana anual.
·L’ajust més fort s’ha donat en termes d’ocupació: aquesta 
ha disminuït pràcticament el 4% de mitjana anual.

En aquest període de crisi, els resultats de les empreses per 
territoris és desigual. La Conca d’Òdena és l’únic dels tres 
territoris que ha obtingut una rendibilitat econòmica positiva, 
tot i que reduïda. La rendibilitat financera, en canvi, es pot con-
siderar bona. La ràtio d’endeutament empresarial s’ha reduït 
però continua sent lleugerament més elevada en relació al 
màxim que es considera òptim, i a més la Conca és el territori 
amb una ràtio d’endeutament més alta. Tanmateix, cal destacar 
el bon resultat de la Conca d’Òdena en termes d’ingressos 
d’explotació i d’ocupació, ja que aquestes dues variables 
han registrat increments del 19% i del 2% de mitjana anual, 
respectivament. D’aquesta manera que es pot dir que aquest 
territori, a nivell agregat, és el que millor ha evolucionat durant 
la crisi. Probablement, això s’explica pel major pes dels serveis 
a aquest territori en comparació a la resta de la comarca ja que 
aquest sector ha patit una davallada de l’activitat menor que la 
indústria o la construcció durant aquests anys de crisi. 

Ara bé, també cal destacar l’esforç de reducció de l’endeutament 
empresarial a l’Anoia Sud i a l’Alta Anoia, especialment a aquest 
últim, on ha passat de ser el 72% en el període 2000-2007 al 
58% en el període 2008-2010. Així mateix, cal esmentar que a 
l’Anoia Sud també hi ha hagut un creixement moderat dels in-
gressos d’explotació de les seves empreses del 2% de mitjana 
anual. En canvi, les empreses de l’Alta Anoia són les que més 
han patit la crisi, amb forts descensos anuals, a taxes de dos 
dígits, tant dels ingressos d’explotació com de l’ocupació.
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Dels resultats de l’anàlisi empresarial per subsectors als tres 
territoris de la comarca de l’Anoia es desprèn que els que tenen 
més potencial de creixement són:

A l’Alta Anoia:

·Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 
(CNAE 22)
·Fabricació de maquinària i equips (CNAE 28), 
·Serveis de tecnologies de la informació (CNAE 62)
·Serveis d’activitats jurídiques i de comptabilitat (CNAE 
69)

A l’Anoia Sud:

·Fabricació de materials i equips elèctrics (CNAE 27)
·Fabricació de maquinària i equips (CNAE 28)
·Indústries manufactureres diverses12 (CNAE 32)
·Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus 
(CNAE 38)
·Activitats auxiliars de mediació financera i d’assegurances 
(CNAE 66)
·Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxi-
liars a les empreses (CNAE 82)
·Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment (CNAE 
93)
·Altres activitats de serveis personals13 (CNAE 96)

I a la Conca d’Òdena:

·Indústria del paper  (CNAE 17)
·Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 
(CNAE 29)
·Recollida i tractament d’aigües residuals (CNAE 37)
·Serveis de tecnologies de la informació (CNAE 62)
·Activitats de les agències de viatges i operadors turístics 
(CNAE 79)
·Activitats sanitàries (CNAE 86)
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12 Aquesta branca inclou la fabricació d’articles de joieria, bijuteria i similars, la 
fabricació d’instruments musicals, la fabricació d’articles d’esport, la fabricació de 
jocs i joguines, la fabricació d’instruments i subministraments mèdics i odontològics 
i altres indústries manufactureres diverses.
13 Aquesta branca inclou les activitats de: rentatge i neteja en sec de peces tèxtils 
i de pell, perruqueria i altres tractaments de bellesa i pompes fúnebres i activitats 
que s’hi relacionen.
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Tots aquests sectors tenen una rendibilitat econòmica supe-
rior al cost mitjà de finançament, una rendibilitat financera 
superior a la d’una inversió alternativa sense risc i una ràtio 
d’endeutament en el rang òptim per als dos períodes analit-
zats. A més, en els casos d’algunes branques, l’endeutament 
fins i tot ha disminuït d’un cicle econòmic a l’altre. Els resultats 
obtinguts per aquests sectors en relació a les variables empre-
sarials que s’han pres com a criteris de selecció es presenten 
a continuació (vegeu la taula 4.3)14.

Cal esmentar que en alguns casos, els sectors seleccionats 
compleixen tots els criteris només per a un dels dos períodes 
del cicle econòmic contemplats en aquest anàlisi. Tanmateix, 
s’ha considerat que, tot i que no compleixin els criteris en el 
període d’expansió, sí els compleixen en el període de reces-
sió, símptoma que el sector pot tenir potencial de creixement. 
Si és al revés, és a dir, els casos en què el sector compleix 
amb els criteris de selecció en el període expansiu del cicle 
econòmic però no en el recessiu, s’ha considerat que és millor 
no descartar-lo sempre i quan tingui alguna rendibilitat positiva 
i un endeutament que no superi gaire el màxim òptim del 60% 
(fins a un sostre del 65%).

14 Val a dir que en alguns casos s’obtenen valors molt elevats per a la rendibilitat 
econòmica i/o financera que podrien ser erronis però s’ha optat per deixar els valors 
obtinguts directament de la base de dades SABI.
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Taula 4.3. Resultats empresarials per a les variables seleccionades per territoris
En percentatge

Nota: les caselles ombrejades assenyalen els criteris que no es compleixen en sentit estricte
Font: Elaboració pròpia a partir del SABI
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4.2. Plans 
d’actuació sec-

torials

A la comarca de l’Anoia, i principalment a Igualada, s’estan 
duent a terme plans d’actuació en l’àmbit sectorial per tal 
d’impulsar l’activitat i el creixement empresarial. Concretament, 
es consideren sectors estratègics els següents:

·Gèneres de punt 
·Adobats de pell
·TIC
·Salut
·Esdeveniments

Tant el primer com el segon d’aquests pertanyen a la indústria 
del tèxtil i la confecció, un sector en el què la comarca ha tin-
gut tradicionalment una presència destacada. Pel que fa als 
adobats de pell s’aposta per fer un cluster de la pell i per què 
Igualada es posicioni com a capital mundial de la pell. La pell de 
la zona compta amb una avantatge comparativa important, que 
és la seva qualitat pel clima en què es troba, i el baix impacte 
que ocasiona en el medi ambient. A més aquesta indústria està 
altament internacionalitzada ja que exporta més del 80% de la 
seva producció, un factor que en aquests moments d’atonia de 
la demanda interna és decisiu per poder créixer. 

Tot i això, també es pretén captar inversions estrangeres a 
través d’empreses que s’instal·lin a la capital de la comarca 
per produir-hi i adherir-se al “Made in Europe”. Aquest projecte 
d’impuls al sector també ha suposat la creació de la Càtedra 
A3 in Leather Innovation, una iniciativa de diferents actors del 
sector adober i del sector públic que aglutina investigació en 
el camp de la transformació de la pell, formació especialitzada, 
transferència de tecnologia a les empreses del sector i accions 
de divulgació. L’objectiu d’aquesta càtedra és convertir la ca-
pital de l’Anoia en un referent internacional en aquest àmbit, 
establint un pont de contacte entre el món universitari, el de la 
innovació i el teixit productiu industrial. 

Pel que respecte a la branca del gènere de punt, l’objectiu és 
recuperar la capitalitat en l’àmbit de la producció de gènere 
de punt exterior en la petita i mitjana empresa. En el projecte 
que hi ha d’impuls a aquesta branca industrial, estan presents 
FAGEPI i FITEX. FAGEPI és una Agrupació Tèxtil, formada per 
FITEX, ACTM i Igualada Moda, que té la missió d’impulsar la 
competitivitat de les empreses tèxtils de l’Anoia, mitjançant la 
formació, la innovació, la internacionalització, la representació 
patronal, la millora d’estratègies comercials i qualsevol activitat 
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orientada a necessitats de sector tèxtil de la nostra comarca, 
les seves empreses i els seus professionals. FITEX és la 
marca de la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil. 
Aquesta és una entitat privada sense ànim de lucre que té 
com a objectiu impulsar el procés d’innovació de la indústria 
del gènere de punt. 

Al sector de tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) s’ha detectat una presència important d’empreses a la 
comarca que ocupen a un important volum de treballadors 
(algunes amb més de 80 treballadors) i s’estan desenvolupant 
diferents projectes. Entre aquests, hi ha projectes relacionats 
amb la capitalitat mundial del mòbil (Mobile World Capital), amb 
la xarxa de fibra òptica, etc. Paral·lelament, durant el 2008 es 
va constituir la Comissió TIC de la Unió Empresarial de l’Anoia, 
com a fruit de l’acord de col·laboració establert entre aquesta 
entitat i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Cata-
lunya per tal de crear un espai de reflexió i de propostes, a nivell 
comarcal, sobre els aspectes relacionats amb la incorporació 
i l’ús de les TIC a les empreses i al territori.

Les actuacions en el sector de la salut estan lligades, fonamen-
talment, a la formació i a la innovació. Un dels projectes més 
destacats és el de la Unió Europea, que a través del programa 
Urbact II, ha escollit el Centre 4D Health d’Innovació per a la 
Simulació en Salut d’Igualada com un dels que rebrà subven-
cions per estudiar com vincular el camp de la innovació en salut 
al desenvolupament econòmic i social d’una ciutat. Urbact II té 
un subprograma d’Innovació i Creativitat que Igualada liderarà 
amb les ciutats de Leeds (Regne Unit), Novara (Itàlia), Plunge 
(Lituània) i Tartu (Estònia). El lideratge d’aquest projecte pretén 
posicionar Igualada en el sector de la salut a nivell europeu, i 
que això serveixi com a eina clau per captar inversions.

Pel que fa als esdeveniments, tot i no ser pròpiament un 
sector, es contemplen actuacions en el sector del turisme i del 
lleure. Els exemples més destacats són els del Campionat de 
Trial o l’European Balloon Festival, que arrosseguen un volum 
d’activitat econòmica important a la comarca.

La majoria d’aquests sectors s’han identificat en aquest mo-
nogràfic pel seu potencial de creixement a la comarca. Ara 
bé, n’hi ha d’altres que s’han identificat com a tals en l’anàlisi 
que aquí es presenta i que es podrien impulsar a través de 
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les polítiques públiques per afavorir el seu creixement i el de 
la comarca. A la indústria ho són les branques del paper, el 
cautxú i el plàstic, els materials i equips elèctrics, la maquinària, 
els vehicles i les activitats relacionades amb els residus. I als 
serveis, les branques de serveis a les empreses —activitats 
de mediació financera i assegurances, jurídiques, comptables 
i administratives— i de serveis personals. Sense oblidar el 
comerç i la fabricació de productes metàl·lics, que com s’ha 
vist, compten amb empreses de creixement elevat.
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Població

Evolució. Taxa de variació interanual 2011/2010
 Nacionalitat Edat Població estrangera

      Espanyola  Estrangera < 16 anys
16 a 65 

anys > 65 anys < 16 anys
16 a 65 

anys > 65 anys

Catalunya 0,6% -1,1% 1,7% -0,4% 2,1% 0,7% -1,6% 2,6%
Prov. BCN 0,6% -1,5% 1,7% -0,5% 2,3% -0,1% -1,8% 2,1%

Anoia 0,8% -3,5% 1,4% -0,5% 2,8% -3,0% -3,7% 0,5%
Alt Penedès 1,0% 1,0% 3,3% 0,2% 2,1% 2,8% 0,5% -2,5%

Bages 0,3% 1,1% 2,3% -0,3% 1,2% 4,9% 0,0% 9,9%
Baix Llobregat 1,0% -1,8% 2,0% -0,4% 3,8% -1,4% -2,1% 3,9%

Barcelonès 0,1% -1,4% 1,1% -0,9% 1,3% 0,4% -1,7% -1,0%
Berguedà 0,3% -6,0% -0,2% -0,6% 0,3% -4,6% -6,5% -1,2%

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

Osona 1,0% -2,6% 1,8% -0,2% 1,6% -3,7% -2,5% 8,3%
Vallès Occidental 1,0% -1,9% 1,8% -0,2% 3,2% 0,4% -2,6% 3,4%

Vallès Oriental 1,5% -4,2% 1,8% 0,0% 3,6% -3,2% -4,6% 4,2%
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Estructura. Any 2011. En percentatge sobre el total categoria
 Nacionalitat Edat Població estrangera

      Espanyola Estrangera < 16 anys
16 a 65 

anys > 65 anys < 16 anys
16 a 65 

anys > 65 anys

Catalunya 84,3% 15,7% 16,4% 66,8% 16,8% 17,7% 79,7% 2,6%
Prov. BCN 85,6% 14,4% 16,2% 66,9% 16,9% 16,8% 81,2% 2,0%

Anoia 90,3% 9,7% 18,4% 65,9% 15,7% 22,8% 75,5% 1,6%
Alt Penedès 87,6% 12,4% 18,3% 66,1% 15,5% 23,0% 75,2% 1,8%

Bages 88,0% 12,0% 16,5% 65,1% 18,3% 21,7% 76,8% 1,5%
Baix Llobregat 88,3% 11,7% 17,8% 67,6% 14,6% 18,1% 79,6% 2,3%

Barcelonès 82,2% 17,8% 13,7% 66,5% 19,9% 13,7% 84,4% 1,8%
Berguedà 90,3% 9,7% 13,5% 63,9% 22,6% 21,3% 76,7% 2,0%

Garraf 83,8% 16,2% 17,4% 68,1% 14,5% 17,3% 78,2% 4,5%
Maresme 87,5% 12,5% 17,4% 67,2% 15,4% 19,5% 77,4% 3,0%

Osona 85,5% 14,5% 17,9% 65,5% 16,6% 25,8% 72,4% 1,7%
Vallès Occidental 88,2% 11,8% 18,5% 67,4% 14,1% 20,3% 78,0% 1,7%

Vallès Oriental 88,8% 11,2% 18,5% 67,7% 13,8% 19,3% 79,2% 1,5%

VAB. Sectors

Evolució. Taxa de variació interanual 2010/2009 Estructura 2010. En % sobre el total categoria

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis

Catalunya -0,3% 2,1% -7,3% 1,5% 1,8% 19,9% 7,5% 70,8%
Prov. BCN -2,4% 1,3% -5,3% 0,4% --- --- --- ---

Anoia 1,0% 1,7% -7,4% 0,6% 2,8% 31,8% 11,3% 54,1%
Alt Penedès -1,2% -0,5% -10,7% 1,2% 1,6% 38,3% 8,8% 51,3%

Bages 0,7% -0,2% -2,9% 0,5% 2,7% 28,2% 13,7% 55,5%
Baix Llobregat -13,3% 1,1% -5,9% 1,1% 0,4% 27,8% 8,1% 63,7%

Barcelonès -10,6% 0,1% -3,4% 0,4% 0,0% 12,2% 4,3% 83,5%
Berguedà 2,8% 4,8% -2,3% 0,4% 7,9% 20,1% 15,7% 56,4%

Garraf -18,0% 1,5% -15,6% 0,1% 0,9% 17,1% 10,1% 71,9%
Maresme -8,9% 2,5% -5,8% 0,6% 1,4% 18,9% 8,2% 71,6%

Osona 2,8% 2,3% -9,4% -1,1% 5,9% 29,4% 8,5% 56,2%
Vallès Occidental -3,8% 2,0% -5,0% 0,0% 0,1% 28,8% 7,9% 63,2%

Vallès Oriental 0,5% 3,5% -6,2% 0,8% 0,8% 36,0% 8,6% 54,5%
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Empreses. Sectors

Evolució. Taxa de variació interanual 2011/2010 Estructura. Des. 2011. En % sobre el total empreses
 Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis

Catalunya 3,2% -2,7% -11,9% 0,3% 0,9% 10,7% 10,4% 78,0%
Prov. BCN 4,6% -2,7% -11,6% 0,5% 0,4% 11,1% 9,4% 79,1%

Anoia 17,6% -1,6% -16,0% -0,3% 1,2% 18,9% 11,4% 68,5%
Alt Penedès -4,8% -1,8% -10,9% 0,3% 1,2% 18,1% 11,1% 69,5%

Bages 8,8% -1,5% -13,0% -0,9% 1,6% 18,2% 11,1% 69,1%
Baix Llobregat 6,1% -2,3% -11,4% 0,9% 0,2% 13,2% 11,2% 75,3%

Barcelonès 3,1% -4,9% -9,6% 0,9% 0,0% 5,9% 7,5% 86,5%
Berguedà 13,8% -0,5% -14,1% -4,4% 2,5% 15,3% 13,2% 69,0%

Garraf 83,3% -9,2% -16,8% -1,3% 0,3% 6,4% 11,2% 82,1%
Maresme 5,6% -1,3% -12,6% 0,1% 0,3% 13,3% 10,6% 75,8%

Osona 0,4% -2,2% -12,1% -0,6% 4,4% 18,7% 10,8% 66,1%
Vallès Occidental 9,8% -1,4% -14,1% 0,4% 0,2% 17,7% 11,1% 71,0%

Vallès Oriental 2,1% -2,6% -11,2% -0,5% 0,8% 18,1% 11,6% 69,4%

Ocupats. Sectors

Evolució. Taxa de variació interanual 2011/2010 Estructura. Des. 2011. En % sobre el total ocupats

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis

Catalunya -3,4% -3,3% -15,5% -1,8% 1,1% 16,1% 7,0% 75,7%
Prov. BCN -3,7% -3,7% -15,5% -1,5% 0,4% 15,9% 6,2% 77,5%

Anoia -3,3% -6,9% -14,1% -2,3% 1,8% 29,7% 9,8% 58,7%
Alt Penedès -3,6% -0,6% -10,6% -1,8% 2,3% 31,2% 6,9% 59,6%

Bages 0,4% -2,9% -18,1% -5,0% 1,5% 28,5% 8,5% 61,5%
Baix Llobregat -1,5% -4,8% -15,0% -1,4% 0,2% 18,9% 8,3% 72,6%

Barcelonès -7,8% -4,9% -16,5% -1,4% 0,0% 8,9% 4,5% 86,5%
Berguedà 2,4% 0,3% -16,9% -6,2% 5,3% 20,0% 14,2% 60,5%

Garraf -4,1% -2,3% -22,5% -2,3% 0,3% 13,3% 9,2% 77,2%
Maresme -5,5% -4,5% -13,0% -1,4% 0,8% 15,9% 8,5% 74,8%

Osona -2,2% -1,5% -14,4% -2,4% 3,6% 31,0% 7,8% 57,6%
Vallès Occidental -8,6% -2,3% -15,6% -1,7% 0,1% 23,7% 6,9% 69,3%

Vallès Oriental -8,8% -3,1% -12,8% -1,7% 0,8% 30,7% 8,7% 59,9%
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Aturats registrats

Evolució. Taxa de variació interanual 2011/2010

 Sexe Nacionalitat Sectors

 
Homes Dones Espanyola Estrangera Agricultura Indústria Construcció Serveis

Sense 
ocupació 
anterior

Catalunya 8,7% 9,6% 9,8% 7,1% 16,6% -1,1% 5,0% 13,4% 6,5%
Prov. BCN 8,8% 9,6% 9,3% 8,5% 21,1% -1,2% 6,9% 13,2% 4,2%

Anoia 7,9% 3,1% 5,0% 7,1% 48,5% -10,7% 0,8% 15,5% -0,6%
Alt Penedès 9,0% 11,1% 11,9% 4,6% 15,2% -0,7% 2,5% 14,9% 20,3%

Bages 7,4% 9,9% 8,0% 11,5% 3,7% -6,7% 13,6% 17,3% -14,5%
Baix Llobregat 16,2% 2,0% 8,8% 9,0% 20,9% -1,6% 7,6% 13,0% 2,4%

Barcelonès 8,0% 9,4% 9,1% 7,3% 28,0% 1,3% 6,9% 10,9% 0,6%
Berguedà 21,4% 11,7% 16,7% 16,2% 33,3% -11,1% 13,9% 27,7% 81,7%

Garraf 8,5% 11,3% 11,3% 3,8% 19,8% -3,8% 6,7% 14,6% -2,0%
Maresme 10,6% 9,6% 9,9% 11,1% 22,1% 1,0% 2,6% 16,3% -0,5%

Osona 11,4% 8,6% 10,8% 8,0% 3,7% -2,1% 3,4% 19,3% 15,1%
Vallès Occidental 9,8% 9,4% 9,0% 12,4% 26,5% -2,6% 8,1% 14,4% 16,2%

Vallès Oriental 9,8% 10,7% 11,2% 6,3% 15,5% 2,5% 8,5% 14,0% 5,6%

Estructura. Desembre 2011. En percentatge sobre el total d’aturats 

 Sexe Nacionalitat Sectors

 
Homes Dones Espanyola Estrangera Agricultura Indústria Construcció Serveis

Sense 
ocupació 
anterior

Catalunya 52,5% 47,5% 77,1% 22,9% 1,9% 15,8% 17,0% 62,8% 5,2%
Prov. BCN 51,7% 48,3% 79,4% 20,6% 0,9% 16,8% 15,6% 63,3% 5,2%

Anoia 48,4% 51,6% 84,5% 15,5% 1,8% 23,1% 13,1% 54,0% 8,7%
Alt Penedès 52,4% 47,6% 75,3% 24,7% 6,1% 21,3% 13,2% 55,9% 6,8%

Bages 51,3% 48,7% 79,9% 20,1% 1,1% 23,1% 15,1% 59,0% 4,2%
Baix Llobregat 51,3% 48,7% 81,6% 18,4% 0,6% 17,1% 16,8% 61,4% 5,4%

Barcelonès 52,9% 47,1% 76,4% 23,6% 0,5% 11,8% 14,7% 69,5% 4,9%
Berguedà 52,8% 47,2% 83,1% 16,9% 1,6% 20,5% 20,7% 56,6% 4,9%

Garraf 50,3% 49,7% 82,4% 17,6% 1,0% 12,2% 18,3% 67,5% 5,0%
Maresme 51,4% 48,6% 81,8% 18,2% 1,9% 18,9% 16,6% 62,0% 5,1%

Osona 49,4% 50,6% 70,8% 29,2% 1,8% 26,9% 14,7% 50,6% 9,3%
Vallès Occidental 51,4% 48,6% 82,3% 17,7% 0,6% 20,4% 17,5% 57,5% 5,0%

Vallès Oriental 50,4% 49,6% 81,3% 18,7% 1,2% 21,4% 13,5% 61,5% 5,1%

Font: Idescat i Informe territorial de la Província de Barcelona 2012
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