
 

 

L’OCUPACIÓ AL MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT 
Les dades que observarem per estudiar l’evolució de l’ocupació al municipi seran les afiliacions 
a la Seguretat Social i els afiliats a la Seguretat Social. 

Les afiliacions mesuren el nombre d’altes a la Seguretat Social que s’han donat durant un 
trimestre de persones amb residència a Arenys de Munt, i els afiliats del municipi és el nombre 
de persones del municipi d’alta a la Seguretat Social, que es pot interpretar com el nombre de 
treballadors del municipi o de persones ocupades residents al municipi.  

Les dades contemplen tots els règims de cotització a la Seguretat Social, tant els treballadors per 
compte aliè com els treballadors autònoms. 

Les dades es recullen anualment amb informació de l’any anterior i es detallen per trimestre. 

L’origen de les dades és l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme, que treballa la 
informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

 

EVOLUCIÓ DE LES AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL  

Dins aquest apartat es comptabilitzen totes les situacions d’alta a la Seguretat Social que s’han 
donat entre les persones que consten com a residents a Arenys de Munt, independentment que 
treballin al municipi o fora. 

Tenim accés a aquestes dades des de l’any 2012 i es contemplen les afiliacions a tots els règims, 
tant les del règim general con les del règim de treballadors autònoms. Aquest còmput no es pot 
extrapolar exactament amb el de persones ocupades, ja que una mateixa persona pot haver 
estat donada d’alta més d’un cop en el mateix període, com és el cas de dos contractes 
temporals, o pot haver estat en diferents règims. 

 
Quadre 1: Afiliacions a la Seguretat Social  

març juny setembre desembre 
2012 3.513 3.516 3.458 3.412 
2013 3.431 3.438 3.373 3.419 
2014 3.416 3.489 3.465 3.515 
2015 3.519 3.585 3.517 3.605 
2016 3.601 3.633 3.595 3.680 
2017 3.723 3.799 3.744 3.783 
2018 3.868 3.964 3.943 3.996 
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Observant el quadre es veu la tendència de l’ocupació a Arenys de Munt de creixement a partir 
de l’any 2013. 

El comportament a nivell trimestral no és homogeni, ja que alguns anys el trimestre on hi ha 
menys contractacions és el tercer (juliol-setembre), però els anys 2015 i 2016 el volum de 
contractes és similar el primer trimestre (gener-març) i el tercer. A partir de l’any 2017 és durant 
el primer trimestre que es produeixen menys contractacions. 

Els trimestres amb més contractacions des de l’any 2013 són el segon (abril-juny) i el quart 
(octubre-desembre), possiblement perquè coincideixen amb les festes de Setmana Santa i 
Nadal, que són els moments en què es concentra la major activitat a l’hostaleria, la restauració 
i el comerç.  

 



 

 

EVOLUCIÓ DELS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL 

Aquesta dada, per extensió, es pot considerar com a còmput de persones ocupades del municipi; 
hi tenim accés des de l’any 2016, no disposem de dades anteriors. 

Quadre 2. Afiliats a la Seguretat Social 
   març     juny     setembre   desembre 
 Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 
2016 1.821 1.618 3.439 1.871 1.607 3.478 1.837 1.612 3.449 1.844 1.670 3.514 
2017 1.887 1.670 3.557 1.948 1.692 3.640 1.934 1.657 3.591 1.905 1.718 3.623 
2018 1.953 1.742 3.695 2.042 1.768 3.810 2.022 1.764 3.786 1.999 1.820 3.819 
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La dada de persones afiliades (ocupades) confirma la tendència de les dades d’afiliació i és 
positiva. 
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L’observació de la informació desagregada per sexe parla d’una evolució positiva de l’ocupació 
entre els homes i les dones, però amb dades inferiors entre les dones de manera inversament 
proporcional a les dades d’atur registrat. 

Quadre 3. Afiliats per grups d’edat 
 <30 anys 30-44 anys 45-54 anys >54 anys 

1T 2016 421 1.484 1.005 529 
2T 2016 442 1.487 1.011 538 
3T 2016 391 1.482 1.028 548 
4T 2016 431 1.481 1.036 566 
1T 2017 441 1.473 1.074 569 
2T 2017 497 1.464 1.105 574 
3T 2017 466 1.428 1.118 579 
4T 2017 474 1.414 1.135 600 
1T 2018 473 1.436 1.163 623 
2T 2018 546 1.433 1.190 641 
3T 2018 503 1.426 1.210 647 
4T 2018 522 1.432 1.214 651 

 

Tot i que es fa palès un augment del nombre total de persones ocupades, no totes les franges 
d’edat mostren un volum d’ocupació similar; entre els menors de 30 anys i els majors de 54  
veiem un nombre menor de persones afiliades, en consonància amb la tendència que ens 
trobem al mercat de treball de la resta de Catalunya i de l’Estat Espanyol. 

Tampoc el ritme de creixement de les persones afiliades des del 2016 és homogeni: aquells que 
tenen entre 30 a 44 anys baixen de nombre els anys 2017 i 2018, mentre que els altres grups 
d’edat creixen d’un any a l’altre. 
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Comparació de gràfiques d’evolució atur registrat i ocupació: sempre que parlem de la baixada 
del volum de persones aturades diem que cal comparar-les amb les dades d’ocupació, per 
comprovar si el descens de l’atur es correspon amb l’augment de les persones que troben feina 
i/o estan treballant. 

A les dues gràfiques que segueixen es pot veure que efectivament, en línies generals, el descens 
de l’atur es correspon amb la pujada de l’afiliació, la qual cosa ens parla d’una recuperació de 
l’activitat econòmica i del mercat de treball. 

Gràfic 5. 

  

 

Gràfic 6.  

 


