
I - ATUR PER SEXES

NOTA D'ACLARIMENT: Les dades del Règim General de la Seguretat Social d’aquest trimestre no inclouen ni el Sistema Especial Agrari ni el Sistema Especial de Treballadors de la Llar, integrats recentment:

- Amb efectes d’1 de gener de 2012, els treballadors per compte aliè del Règim especial agrari i els empresaris per als quals presten serveis, s’han integrat en el Règim General de la Seguretat Social 
mitjançant la creació d’un Sistema Especial, segons disposa la Llei 28/2011, de 22 de setembre.
- Amb efectes d’1 de gener de 2012, el Règim Especial de Treballadors de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social mitjançant la creació del Sistema Especial de Treballadors de la Llar, 
segons la disposició addicional 39 de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. El Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, regula la 
relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Dividit en 4 grans grups, entenem com empresa un 
centre de cotització del municipi inscrit al Registre 
General de la Seguretat Social (RGSS) amb un 
treballador o més assalariats dins del Règim General 
de la Seguretat Social  i al Règim Especial de la 
Mineria del Carbó. 

El nombre de comptes de cotització ha pujat, en 
termes agregats, respecte l'any passat tot i que en 
uns valors mínims. En canvi, intertrimestralment ha 
pujat un 1'5%, mogut pels augments en el sector 
serveis i de la construcció ja que el sector industrial 
ha registrat pèrdues en el seu valor tant en la 
comparativa anual com la trimestral. 

En el següent gràfic de tendències observem 
l’evolució acumulada de les empreses de Santa 
Coloma de Gramenet, distribuïdes pels principals 
grans sectors que tenen una representativitat 
rellevant en el municipi. 

Font:  Dept. Empresa i Ocupació - Generalitat de Catalunya

OBSERVATORI  SOCIOECONÒMIC -  GRAMEIMPULS, SA

Font: Observatori del Treball i Model Productiu - Generalitat de Catalunya

VII – EMPRESES PER SECTORS

Any anterior Any anterior

Trim. actual Trim. anterior Trim. anterior

1 - - -100,0%
0 1 -100,0%

127 - - -4,7%
121 125 -3,2%

208 - - 15,9%
241 236 2,1%

1.513 - - -1,5%
1.490 1.462 1,9%

1.849 - - 0,2%
1.852 1.824 1,5%
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