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justificació 
La nostra és una societat complexa i canviant on problemes globals tenen conseqüències locals. La 

pandèmia mundial de la Covid-19 ha posat de nou de relleu la forta interconnexió econòmica i social i les 

fragilitats que se’n deriven d’un món globalitzat, on també es globalitzen certs riscos. La democratització 

dels riscos d’exclusió social no entén de fronteres, les diferenciacions venen donades en com afecten 

aquests riscos a cada regió, país i ciutat segons la capacitat de resiliència de cada sistema.  

 

L’impacte social i econòmic de l’emergència sanitària provocada per les conseqüències de la pandèmia de 

la Covid-19 afectarà, en alguna mesura o altre, a les persones de la nostra ciutat, Vilanova i la Geltrú. Com 

tota situació de crisi, aquella part de la població que queda més exposada és la que ja de per si està en 

desavantatge social per diferents motius. Moltes d’aquestes raons són estructurals, i en la mesura del 

possible i abast en les competències locals, cal frenar i/o revertir-ne els impactes. És una feina sovint 

invisible i a llarg termini. És per això que per continuar treballar i avançar cap a la plena inclusió de la 

població cal dotar-nos del coneixement i informació que ens apropi a la realitat social. Una aproximació a 

la realitat social que permeti conèixer les desigualtats socials del nostre territori, i aquelles que es puguin 

agreujar per les conseqüències provocades per la crisis de la Covid-19.     

  

Per adaptar i adequar una millor resposta pública local, cal  conèixer l’entorn i la realitat social des de la 

proximitat utilitzant els elements d’anàlisi adequats que ajudin a identificar les necessitats socials que 

emergiran en l’escenari actual. Per això cal disposar de les eines i de la informació clau que ens permeti 

mesurar, amb objectivitat i rigor, la temperatura social de la ciutat en l’escenari post-pandèmia. Conèixer 

aquells indicadors clau de diferents àmbits vitals que ens informin de la situació i tendències a la nostra 

ciutat per tal de copsar l’impacte social i econòmic de la crisis de la Covid-19 en el territori. El coneixement 

de la situació i tendències de la nostra ciutat en l’escenari actual ens permetrà orientar-nos a estratègies 

i mesures públiques que s’adeqüin a la realitat i poder-nos avançar a les necessitats futures.   

  

Aquest és el primer d’una sèrie d’anàlisis que posarem a l’abast des de la Regidoria de VNG[in]clusió de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  al llarg d’aquest any per tal de poder copsar amb rigor i objectivitat 

la realitat que ens envolta a la nostra ciutat en el nou escenari post-Covid-19. Aquest informe és un 

anàlisis social parcial de la situació i conseqüències en el mercat de treball i en la salut de la població. Això, 

amb el compromís de garantir i continuar vetllant per a que el nostre Ajuntament continuï caminant cap 

a la inclusió amb una mirada creativa i innovadora de la realitat social per tal de generar l’entorn propici i 

activar els motors necessaris que ens permetin llegir i interpretar les noves situacions de vulnerabilitat 

social que puguin aparèixer, alhora que continuar treballant per formular noves solucions a nous 

paradigmes.   
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resum executiu 
L’activitat econòmica del territori 

Una població resident dedicada als serveis. La població treballadora resident a VNG es dedica en major 

grau (81%) al Sector serveis (22.055 afiliacions), amb molta diferència respecte a la Indústria (3.483), la 

Construcció (1.528) i l’Agricultura, a penes residual.  

Una comarca amb l’ocupació concentrada en quatre sectors. En els llocs de treball localitzats al territori 

també hi ha tres subsectors que concentren la meitat de l’ocupació de la comarca: El Comerç al detall i 

l’engròs (18%, 6616 persones), l’Hosteleria i turisme (18%, 6437 persones) i la Construcció i immobiliàries 

(12%, 4410 persones). Aquests són sectors de mitjana i baixa capacitat de resiliència a la crisi Covid-19 i 

on s’estimen les caigudes més fortes en l’ocupació. Pel que el nostre mercat de treball en depèn i 

l’ocupació està exposada davant aquest possible xocs sectorial derivat del la crisi sanitària. Un altre gran 

sector important és la Indústria (24% dels llocs de treball), destacant els sectors del Metall. El sector de la 

construcció i de l’agricultura no han generat pràcticament ocupació en el darrer any a la nostra comarca.  

Una comarca especialitzada en La Hostaleria, el Metall, la Construcció i el Comerç. En els llocs de treball 

localitzats al territori, també hi ha una major localització (respectes al a província) especialment en (1) la 

Hostaleria i el turisme i (2) el sector del Metall. (3) La Construcció i immobiliàries i (4) el Comerç també 

són més importants a la nostra comarca que a la resta del territori. Això vol dir que de la zona, aquests 

quatre sectors estan especialment assentats a la nostra comarca, el que es tradueix en què l’ocupació 

d’aquests es especialment vulnerable a la zona.  

La Comarca del Garraf té un 61% d’empreses d’activitat essencial, 2.304 empreses. VNG en té 1.083 i 

693 empreses no són de serveis essencials, i una aproximació màxima de  7.144 llocs de treball 

susceptibles treballar de manera no presencials.  

El Garraf és una comarca de risc potencial, amb micro i petites empreses. La grandària mitjana de les 

empreses de la comarca del Garraf és de 6 persones. El sector amb més treballadors per empresa és 

l’administració pública i la Química i les més petites són les empreses agrícoles i de serveis financers.. 

L’estructura del teixit empresarial està dominada per la petita empresa, i específicament per la 

microempresa: el 82% de les empreses tenen menys de 5 treballadors això fa que sigui un model productiu 

que a priori resulta més vulnerable a la crisi, ja que té menys rendiment i menys internacionalització i, per 

tant, menys capacitat de resiliència a grans impactes.  

Una força de treball en sectors d’alt o mig risc d’impacte de la crisi. La majoria de treballadors de la 

comarca també pertanyen a sectors amb un alt o mig impacte estimat de la crisi. I només un 7% de les 

empreses són de sectors de baix impacte. L’Hosteleria i el turisme i els Serveis a les empreses són els dos 

sectors -amb diferència- en què es preveu més disminució absoluta de l’ocupació a la demarcació de 

Barcelona el que situa la nostra comarca en una posició de risc en la resposta davant la crisi.  

Una comarca amb una capacitat mitjana-baixa de resiliència davant la crisi. El resultat és que la gran 

majoria de les empreses del territori (86%) i dels llocs de treball (77%) tenen una capacitat estimada 

mitjana o baixa de resiliència la crisi actual. Tan sols el 3% de les empreses i els llocs de treball es preveu 

que tenen un potencial molt alt de recuperació, i l’11% de les empreses i el 20% dels llocs de treball també 
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estan força ben situat amb una puntuació alta. Podem estimar que 979 empreses i gairebé 8.000 llocs de 

treball estan en una situació d’alt risc en quant a la recuperació econòmica post-covid, i 2248 empreses i 

20.500 llosc de treball en situació de risc mitjà. 

Resum de l’impacte per mesos 

MARÇ 
Al març és produeix un primer impacte de la crisi al nostre territori i l’ocupació se situa a nivell dels anys 

de la crisi econòmica immobiliària. 

Entre els residents a VNG, el nombre de treballadors/es cau com mai en els darrers 8 anys i afecta igual 

dones i homes. Deixen de treballar 414 persones.  

Entre els llocs de treball localitzats al territori (no residents) es registra també una important caiguda de 

l’ocupació similars a les de fa 7 anys. Es perden 658 llocs de treball. La majoria de les pèrdues d’afiliacions 

generades en aquests tres mesos corresponen a la segona meitat de març. Els llocs de treball assalariats 

registren una important caiguda que no es produïen des de 2013. Els autònoms  registren pèrdues molt 

més  lleus però també a uns nivells que no es veien des de fa 12 anys. El sector serveis el que perd més 

llocs de treball a VNG i perd 478 llocs de treball. Concretament, els sub-sectors de L’Hosteleria/Turisme i 

el Comerç, són els més impactats, perden 1700 llocs de treball a la comarca.   

La contractació també es veu afectada i es produeixen  la meitat de contractes que fa un any. 

Es comencen a notar els primers impactes en la desocupació, i l’atur pujar en 431 persones a la comarca. 

A VNG se sumen a l’atur 213 persones. Això es veu agreujat amb el fet de que el març sol ser a la nostra 

ciutat un mes de baixada de l’atur i no de pujada. La taxa d’atur és del 14%. L’atur comença a pujar a tots 

els sectors econòmics.  

La comarca perd 325 empreses. De les quals, 132 són de Vilanova i la Geltrú, relativament menys que la 

Demarcació de Barcelona. La majoria d’empreses que tanquen són del sector serveis, on VNG ha perdut -

114 empreses i el Garraf -326. A la comarca hi ha una disminució més important entre empreses de la 

Construcció que Industrials. No tanquen empreses agrícoles. El nombre d’empreses cau a nivells de fa 

quasi una dècada. 

ABRIL 
A grans trets, l’abril és el mes de major impacte de la crisi Covid-19 al territori, amb impactes records 

en molts àmbits del mercat de treball i l’activitat econòmica. 

A l’abril hi ha 1000 llocs de treball menys que fa un any i quasi la meitat dels llocs de treball de la comarca 

s’han vist afectats per ERTOs. Cada dia es veien afectades 340 llocs de treball més per un ERTO. Entre els 

residents a VNG, s’estima que podrien estar afectats per ERTO 3.190 persones.  

 

El gran impacte a la contractació també es produeix aquest mes, amb només 308 contractes nous a VNG, 

i una davallada del -73% respecte al març. Dels contractes que hi va haver, les dones del món sanitari i 

serveis socials, van ser les més contractades a l’abril. 
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Respecte als llocs de treball oferts de la comarca del Garraf hi va haver tres quartes parts d’ofertes menys 

que l’any passat. 

L’abril és el més amb més pujada de l’atur registral a la comarca, se sumen 1.014 persones més a l’atur. 

La taxa d’atur puja al 15%. A VNG també és el mes amb major afectació a l’atur, augmenta 426 persones. 

L’abril, solia ser (encara més que el març) una època d’importants reduccions de l’atur, el que agreuja les 

dades de l’atur. L’atur puja de manera molt important a tots els sectors (menys l’agricultura). A la 

Construcció creix un 20%, a la Indústria un 11% i al sector Serveis un 9%.  

MAIG 
El maig s’estabilitzen i es moderen totes les fortes pèrdues registrades a l’abril i en alguns indicadors hi 

ha petites recuperacions però l’afectació segueix sent molt important.  

Entre els residents treballadors/es a VNG segueixen perdent la feina tot i que de manera més moderada 

respecte al març. En aquest cas, sí que hi ha diferències entre els homes i les dones que resideixen a VNG, 

doncs els homes han sumat afiliats i en canvi les dones segueix baixant lleugerament l’afiliació. Entre la 

ciutadania treballadora, petites recuperacions en la construcció tot i que encara no s’ha recuperat als 

nivells d’abans del confinament.   

En els llocs de treball del territori, tant a la comarca com a VNG l’afiliació  puja un lleuger 1% respecte 

l’abril. La xifra és una mica superior a la del conjunt de la demarcació de Barcelona (0,3%).  

Les persones demandants d’ocupació s’han doblat i registren una xifra rècord de 11.212 persones. 

Els ERTO podrien afectar ja un 25%  de les persones treballadores residents a VNG (estimació de 5.000 

persones). Als llocs de treball localitzats al territori, al maig es van seguir presentant ERTOs però a un ritme 

molt més baix de 4 llocs de treball afectats per dia. En total, es van presentar 32 expedients més, que van 

sumar 120 persones treballadores més. A finals de maig la comarca comptava amb un 45% de llocs de 

treball afectats.  

Hi ha només un quart dels contractes de fa un any. Els treballadors (homes) de les fàbriques i la 

construcció, els més contractats al maig. 

L’atur a la comarca del Garraf segueix pujant però de manera més suau respectes als primers dos mesos 

de confinament. La taxa d’atur és del 15,3%. A VNG hi ha 5000 persones en situació d’atur, segueix la 

mateixa tendència que la comarca. Ambdós sexes han vist augmentat l’atur de manera molt important, 

però ha pujat més entre els homes que dones, potser per la feminització del serveis essencials de cures 

(salut i social). Exceptuant l’agricultura, tots els sector registren el nombre més gran de persones aturades 

dels darrers dos anys. Clarament és el sector serveis on VNG registra més persones en atur.  
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JUNY 
Del mes de juny disposem de dades actualitzades de l’àmbit de regulació de l’ocupació. Aquestes dades 

semblen indicar un escenari d’estancament. Tot i que es quelcom que no es podrà valorar del cert fins a 

finals d’any, doncs poden haver-hi nous esdeveniments que facin canviar dràsticament de nou els fluxos 

del mercat de treball. Tot plegat, com hem vist en les referències internacionals, genera també al nostre 

territori un escenari d’inestabilitat en l’activitat econòmica i laboral.  

A Vilanova i la Geltrú s’han presentat 944 ERTOs, que afecten 5.550 llocs de treball. Estan afectats un 43% 

dels llocs de treball. L’Hostaleria (1.220 llocs de treball), el Comerç (1.135), Les fàbriques (1.122) i la 

Construcció (411) son els sectors més impactats. Un quart dels ERTOs de la ciutat pertanyen a llocs de 

treball de la Hostaleria. 

A la comarca del Garraf es registren 1.965 ERTOs, que afecten 10.319 persones, amb una mitjana de 5 

persones per expedient. Estan afectats un 45% dels llocs de treball. Durant el mes de juny només s’han 

presentat 2 expedients de regulació que afecten 5 persones. Els sectors més afectat també són 

l’Hosteleria (3.223 llocs de treball), el Comerç (1.847) i les Indústries manufactureres (1.303). 

 

Respecte a abans del confinament 
Al territori, la crisi Covid-19 ha frenat la evolució a l’alta de l’ocupació dels darrers 7 anys. A més, el període 

d’alerta sanitària ha coincidit amb mesos on tradicionalment es produeixen pujades importants de 

l’ocupació (març, abril, maig i juny).  Durant els darrers anys la gran majoria dels subsectors econòmics de 

la comarca del Garraf havien experimentant increments en el nombre de persones treballadores, 

especialment importants en els sectors de l’Hostaleria/turisme i Construcció/immobiliàries.  

En total  la comarca del Garraf ha perdut 1.655 llocs de treball i a l’atur s’han sumat 1.749 persones (+21%). 

De les persones residents A VNG han deixat de treballar un total de 964 persones, 884 de les quals al 

sector serveis.   

De llocs de treball localitzats al VNG, se n’han perdut 751 durant els mesos d’alerta sanitària.  

Tant a la ciutat com a la comarca hi ha un 43% i 45% de treballadors/es afectades per ERTO. 

En total, en aquests tres mesos l’atur al municipi ha pujat un 19% (+796 persones). Han estat les tres 

pujades registrades més fortes des de fa dos anys i han afectat als dos sexes, però en major mesura els 

homes que les dones. El Sector Serveis, és el que registra més persones desocupades: durant els mesos 

de confinament s’hi ha sumat un total de 607 persones aturades, a la Construcció 82 i a la Indústria 77. 

En dades absolutes, el perfil amb major nombre de persones a l’atur a la nostra ciutat és una persona de 

55 i més anys (més dones que homes), amb nivell educatiu general (antiga EGB o equivalent) i 

treballador/a del sector serveis.  
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Respecte a la província i el país 
 El Garraf és la 3a comarca de la demarcació de Barcelona amb una caiguda més important de l’afiliació 

des d’abans del confinament, després del Barcelonès i el Berguedà i per sobre del conjunt de 

Catalunya. Osona i l’Alt Penedès són les dues comarques menys afectades.  

 

 La comarca del Garraf és el territori amb més percentatge d’assalariades afectades per ERTO, 6 punts 

per sobre de la segona comarca més afectada, l’Anoia i molt per sobre del percentatge del total de la 

demarcació de Barcelona. I la tercera de tota Catalunya, , després de l’Alt Empordà i el Baix Penedès 

i molt per sobre de la dada del total de Catalunya. Les comarques menys afectades són Les Garrigues, 

La Segarra i el Tarragonès.  

 

 El Garraf te la vuitena taxa d’atur (13,6%) més alta de les 42 comarques catalanes. 

 

El Garraf, està entre les comarques catalanes que menys empreses perd. És l’única dada en què la 

comarca veïna Alt Penedès s’ha vist més afectada que la nostra comarca.  El Garraf te la dimensió 

mitjana d’empresa a menor de la província de Barcelona, junt amb el Berguedà.  

 

 El PIB per càpita del Garraf és el segon més baix del país després del Baix Penedès.  

 

 La producció econòmica de la comarca la més impactada per la crisi de la província. El Garraf és la 

primera de les 13 comarques amb un decreixement important en el VAB. Si l’anàlisi es fa per sistemes 

territorials, és el segon territori amb   del sector d’Hostaleria (el segon amb pitjors xifres) i el Comerç, 

on te el major decreixement anual del VAB de totes les comarques de Barcelona. 

 

Previsions 2020 

El Garraf, la comarca amb més pèrdua prevista d’ocupació en tot el 2020. Segons les prediccions 

aproximades, la gran pèrdua d’ocupació s’ha produït al segon trimestre de 2020, el tercer trimestre es 

desaccelera la caiguda però segueix baixant i a finals d’any seguirem perdent afiliats/ades però de manera 

molt menys abrupta. Perdrem un -11% dels llocs de treball de la nostra comarca durant el 2020. S’estima 

que el Garraf serà la comarca amb més pèrdua relativa d’ocupació de la província de Barcelona. 

La gran pèrdua d’afiliació es produirà a la Hostaleria i turisme, tant a la comarca com a la ciutat, on 

durant aquest any es perdran el -30% dels llocs de treball, 1.500 persones. Al Comerç seguirà baixant la 

ocupació, especialment el majorista. Alguns sectors es mantenen i/o podrien guanyar ocupació (finances, 

salut, serveis socials...). 

La producció econòmica de la comarca la més impactada per la crisi. El Garraf és la primera de les 13 

comarques de Barcelona amb un decreixement important en el VAB (-15%). El 4rt trim. de 2020 passa a 

ser la tercera amb més decreixement. Caldrà veure si es compleixen les prediccions estimades i com 

evoluciona l’activat econòmica en el nostre territori per veure quines hipòtesis són encertades.  

El VAB caurà en més de 300 milions d’euros a la comarca. Si extrapolem aquestes dades al valor de VAB 

de la Comarca (2.550 milions d’€), podem estimar que aquest 2020 la comarca del Garraf deixarà de 
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generar més de 385 milions d’euros per la disminució de l’activitat econòmica.  Si calculem segons el VAB 

per habitant (16.900€) això suposa que l’any 2020 es preveu estimativament una disminució de  -2.552€ 

anuals per ciutadà/ana del Garraf. Si ho analitzem segons els llocs de treball localitzats al territori (34.025 

afiliacions) veurem que la previsió és que cada lloc de treball deixarà de generar 11.316€. 

El PIB per càpita del Garraf el segon més baix del país. Aquesta disminució pot ser encara més rellevant 

en termes macroeconòmics si tenim en compte que (en dades de 2017) el PIB per habitat de la comarca 

(19.000€) ja estava per sota de la mitjana catalana (31.200€). De fet, és el segon més baix de tot el país, 

després del Baix Penedès.  

Caigudes greus de la producció en Hostaleria i Comerç que afectaran més al Garraf. Les variacions del 

VAB es trobaran clarament vinculades al pes de cada sector al territori i que aquells especialitzats en els 

serveis i/o la construcció són els que patiran més la crisi: La distribució del VAB de la nostra comarca 

(riquesa econòmica) està concentrada precisament en el Sectors Serveis (74,4%). Així el Garraf es veu molt 

afectat pel comportament del sub-sector Serveis d’allotjament, menjar i begudes (-35%) i el Comerç a 

l’Engròs i al detall (-20,4%). On te el major decreixement anual del VAB (el segon en el cas de l’Hostaleria1) 

de totes les comarques. En la resta de sectors no està en les primeres posicions però el fet de tenir 

caigudes sectorials tan acusades fa que la predicció en situï com el territori amb més caiguda total del VAB 

de la província. 

  

                                                           
1 S’ha obviat la xifra de la Comarca de La Selva, composta a la província de Barcelona només per un sol municipi.  
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consideracions  
El període de les dades analitzades del mercat de treball i model productiu correspon al mesos de març, abril, maig 

de 2020, en funció de la disponibilitat de les dades. En algunes dades disponibles també s’ha inclòs el mes de juny 

de 2020. Aquest estudi, per tant, centra la seva anàlisi sobretot en les següents fases: Confinament: del 13 de març 

al 4 de maig, FASE 0. del 4 a l'11 de maig i FASE 1: de l'11 al 25 de maig. I incorpora algunes dades de FASE 

2: del 25 de maig al 8 de juny i FASE 3: del 8 al 22 de juny. 

Divisió i anàlisis territorial. S’ha prioritzat  les dades municipals tot i que sovint no hi ha dades tan desagregades i 

s’ha treballat amb les dades comarcals. Sempre s’ha intentat incloure una petita part de l’anàlisi de Catalunya i la 

comarca com a territoris de referència.  

Divisió i anàlisis sectorial. A nivell econòmic s’ha treballat amb dades (de menys a més desagregació): (a)4 grans 

sectors d’activitat econòmica; (b)13 grans sub-sectors econòmics agregats d’ARQ-Lab (Universitat de Barcelona); 

(b)21 seccions econòmiques CCAE-2009; c)24 sub-sectors econòmics agrupats de la Oficina Tècnica d’Estratègies per 

al Desenvolupament Econòmic (Diputació de Barcelona). 

 Les dades disponibles provenen de diferents fonts oficials entre elles l’IDESCAT, la Seguretat Social, l’INE, l’Observatori del 

Treball, la Diputació de Barcelona i diverses notes, informes i estudis elaborats per organismes reconeguts. El tractament 

de les dades incorpora en ocasions càlculs propis i en ocasions es reflexa directament la dada secundària.  

 Les percepcions qualitatives incloses en aquest estudi han estat recollides per la regidoria de Promoció econòmica, 

Projecció de ciutat i Patrimoni cultural de l’Ajuntament de VNG.  

 Les dades mercat de treball s’han de llegir amb molta cautela, tenint en compte totes les limitacions conjunturals i molts 

dels comportaments i dades que estan invisibilitats: els ERTOS no consten com persones aturades ni modifiquen les dades 

d’afiliació de la seguretat social, i són sol·licituds no aprovacions; no es coneix la dimensió del teletreball ni les variacions 

en les jornades a causa de la conciliació; l’existència de “permisos retribuïts” en què les persones no estan treballant (ni 

produït) ni estan tampoc a l’atur, les “vacances obligades” que han pactat algunes empreses, etc. Caldrà esperar a que es 

configuri un nou escenari laboral per valorar com s’han recollit i mesurats aquests impactes. 

 Sobre les estimacions: hi ha manca de dades d’estimació fiables, tot just ara comencen a sorgir primers informes 

provisionals i subjectes a revisió. Estimacions VAB: La proposta metodològica dissenyada permet donar una primera 

estimació de l’evolució del PIB de la Província de Barcelona. De tota manera, la metodologia proposada ha de considerar-

se una primera aproximació, ja que com s’ha comentat anteriorment, les fonts estadístiques disponibles en aquest nivell 

territorial són molt reduïdes, i no hi ha precedents comparables. En el futur, a mesura que es vagi disposant de nova 

informació estadística, es podrà anar re-estimant els seus efectes (Suriñach, J. et alt, 2020.) 

 Sobre les previsions en la variació de l’ocupació: Les dades absolutes s’han calculat2 aplicant els percentatges de variació 

sectorial de la mitjana provincial3 perquè no es disposa de la variació sectorial de cada sistema. Això fa que la previsió 

de la variació total no sempre coincideixi amb la suma de les variacions sectorials, i fa que en alguns sistemes territorials, 

aquesta diferència sigui més acusada, com en el cas de la comarca del Garraf. 

 Sobre la publicació de xifres d’empreses que presten activitats essencials durant l’estat d’alarma provocat pel Covid-

19. Consideracions tècniques a: https://www.ine.es/covid/nota_tecnica_dirce.pdf. 

  

                                                           
2 Resultats de Boixader Solé, J. Et alt. (2020) 
3 Resultats de Suriñach, J. et alt. (2020). 

https://www.ine.es/covid/nota_tecnica_dirce.pdf
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1. En l’economia global 
El sentiment econòmic4 global s’enfonsa sota els efectes de la pandèmia a nivell internacional, i es 

genera un xoc sense precedents en l’economia mundial. El PMI compost és un dels índex més valorats per 

comprendre l’activitat comercial del sector privat mundial i pot ser indicador eficaç de la salut econòmica5. 

Resumeix la situació dels negocis de les companyies privades de manufactura i sector serveis. Amb valors 

per sobre de 50 indica creixement de l’economia i per sota de 42, una possible recessió. Des de 2010 es 

trobava a nivells per sobre de 50 i a l’abril de 2020 va baixar fins a 26,2 punts a nivell global, valor mínim 

des de que es publica (any 1997). El maig puja a 36.3 el que suposa una pujada molt important però ens 

indica que continua la una greu contracció en l’activitat econòmica mundial.  

Greu impacte social i econòmic a països, empreses i llars. Tots els països6 han patit caigudes rècords de 

la producció durant l’abril, quan les mesures de contenció de la pandèmia s’han intensificat més. Quan 

les corbes sanitàries van començar a aplanar-se i les restriccions a aixecar-se molt gradualment i més 

persones i empreses tornaren a treballar, sembla que l’abril pot haver representat “l’ull de la tempesta” 

en termes d’impacte econòmic 7 i que el ritme de davallada començar a atenuar-se, a menys que es 

produeixi un segon pic d’infeccions. No obstant això, el sector industrial i de serveis s’han esfondrat i les 

mesures necessàries per seguir les normes sanitàries faran que les empreses que tornin a produir 

funcionaran a baixa capacitat. A més la demanda en el mercat seguirà essent molt reduïda. En aquest 

sentit, la depesa de les llars està sent històricament feble, degut a la tanca de botigues i serveis i a les 

pèrdues de salari i feina8. 

El “Gran Confinament”, la pitjor crisi des de la Gran 

Depressió. La recessió mundial de l’economia és tan 

forta que l’FMI ha encunyat aquest terme. La 

incertesa domina l’economia i la societat globals, al 

que contribueix que, conviuen a nivell mundial molts 

nivells diferents de restricció en les estratègies de 

desconfinament dels països. Es projecte que el 

creixement per càpita caigui en més de 170 països, 

molts d’ells s’enfronten ara a una crisi múltiple: 

sanitària, econòmica i social. Segons el FMI, la 

pèrdua acumulada del PIB mundial degut a la crisi de 

la pandèmia podria arribar als 9 bilions de dollars el 

2021.  

 

                                                           
4 Caixa Bank Research (4-10 maig 2020). 
5 Purchasing Managers' Index (PMI): https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PDF/PMI_Brochure_SPA 
6 Participants de l’estudi de l’índex PMI.  
7 Chris Williamson, Chief Business Economist d’IHS Markit a Informe IHS Markit PMI® Sector Manufacturero de la Zona Euro – 
dato final (abril 2020). 
8 Segons els informes PMI, d’IHS Markit 

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PDF/PMI_Brochure_SPA
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PDF/PMI_Brochure_SPA
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/5ddeecb0437c40fc849452828b71c678
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/5ddeecb0437c40fc849452828b71c678
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1.1. Regions de referència 
1.1.1. Unió Europea 

Caigudes rècord dels indicadors que superen les de la crisi financera mundial. Respecte a la Unió 

Europea, l’índex PMI Compost va caure a l’abril fins la mínima històrica de 13.5, encara menor que el 

registre de 29.7 del març. Aquesta és la major davallada mensual de l’activitat total registrada mai. La 

segona lectura més baixa de la història va ser de 36.2, el febrer de 2009 a causa de la crisi financera 

mundial. El maig, l’indicador puja fins al 31.9, el millor nivell en tres mesos. Segueix, però per sota del 

llindar dels 50 punts el que assenyala que segueix la forta caiguda de l’activitat econòmica a causa de les 

restriccions derivades de la pandèmia però a un ritme de davallada més lent.  

Per altra banda, la Comissió Europea en les seves previsions 

per primavera situa la caiguda del PIB de la Eurozona en el 

-7,7%, quan a la tardor havia previst una pujada del +1,2%. 

També adverteix de les asimetries de l’impacte dels 

diferents països, així com dels ritmes de recuperació. En 

aquest sentit, Italià i Espanya són els països amb pitjors 

perspectives.  

La inestabilitat de l’economia està tenint un impacte 

negatiu rècord en el mercat de treball. Les restriccions 

Covid-19 han portat a una caiguda de l’activitat i de les 

noves comandes rebudes per les empreses de la zona Euro 

ha estat d’un nivell sense precedents. Com a conseqüència 

les empreses han reduït el seu personal i la destrucció de 

llocs de treball ha augmentat a l’abril, per segon mes 

consecutiu. La reducció neta de personal és la més forta mai registrada en 22 anys de recopilació de dades. 

El maig les empreses van continuar reduint els nivells de personal, mitjançant ERTOs especialment, i la 

caiguda neta de la ocupació va estar entre les més importants de la historia de l’estudi. En aquests mesos, 

la reducció neta de personal ha estat la més forta mai registrada en 22 anys de recopilació de dades, i 

Espanya és el país que registra la major destrucció de llocs de treball de tota la Euro Zona.  

 

1.1.2. Espanya 

Els indicadors espanyols de condicions econòmiques indiquen un enfonsament de l’activitat. A Europa, 

Grècia i Espanya van registrar els índex PMI més baixos a l’abril i al maig Espanya és de nou el país amb 

pitjor resultat. El millor resultat és per Holanda, però també en davallada.  Igual que a nivell global, a 

l’estat espanyol les restriccions relacionades amb la pandèmia Covid-19 porten a un deteriorament de 

l’activitat econòmica, la producció, l’activitat comercial i la demanda. (Podeu consultar aquí tots els informes mundials, 

europeus i espanyols de l’índex econòmic PMI). En el primer trimestre de l’any, el PIB va recular el 5,2%, la més gran 

de la historia.  D’aquesta xifra, es pot inferir que, durant les dues últimes setmanes de març, quan estava 

MAPA: % reducció del PIB. Previsió econòmica 

estiu 2020. Font: Comissió Europea. 

 

https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=es
https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
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vigent l’estat d’alarma, la caiguda del PIB va ser, aproximadament, del 30%. I es preveu que les dades del 

segon trimestre serà clarament superiors. De fet, les dades disponibles mostren amb prou feines signes 

de millora9 i el consum cau a la meitat de fa un any.  

S’han registrat regressions consecutives i mínims en els dos sectors, fins i tot majors a la crisi de 2008. 

L’índex PMI pel sector manufacturer va caure des dels 45,7 punts al març fins als 30,8 a l’abril, el nivell 

més baix des de desembre de 2008. I al sector serveis la baixada de l’activitat comercial ha estat d’un 23 

al març fins a  7,1 punts10  a l’abril, també un nou mínim històric. D’altra banda, la producció industrial ha 

caigut un 12,2% interanual al març, una davallada que no es veia des de setembre de 2009. El maig, 

l’economia de l’Estat presenta atenuacions respecte als rècords registrats a l’abril en la producció, les 

noves comandes, les exportacions i les compres (sector manufacturer) i l’índex PMI puja fins a 38.3 el 

maig en la indústria i fins 27.9 als serveis. Tot i que els indicadors van a l’alça (especialment en el serveis) 

marquen el tercer mes consecutiu en què el PMI s’ha situat per sota del llindar de recessió (50). Les 

restriccions en l’activitat econòmica relacionades amb la pandèmia mundial van seguir però afectat 

profundament el dos sectors. 

Les taxes de destrucció de llocs de treball assoleixen nivells de la crisi mundial de 2008 i més. Les 

empreses manufactureres van respondre a la inestabilitat econòmica reduint a l’abril els nivell de 

personal, aquesta caiguda de llocs de treball va ser superada només el desembre de 2008. Moltes 

empreses han aplicat acomiadaments temporals per força major (ERTOS) però també hi ha hagut 

acomiadaments definitius. Al sector serveis, la caiguda neta dels nivells de personal ha estat la més forta 

des de que es registra l’índex (20 anys) i ha superat ja tots els pics de la crisi financera mundial de 2008. 

Les dades de maig senyalen de nou una altra forta destrucció de la ocupació que es trona a reduir per 13è 

mes consecutiu, tot i que no de manera tan forta com a l’abril. Tot i que les mesures de confinament van 

ser menys restrictives i es van poder obrir més instal·lacions, el maig es va seguir produint una disminució 

de les comades de les empreses i de la demanda de serveis, el que va conduir a acomiadaments (temporals 

i definitius). 

Preocupació pels impactes del Covid-19 en l’economia a llarg termini. Malgrat els informes reconeguts 

apunten que el maig hi ha una atenuació en la disminució de l’activitat econòmica, els empreses 

espanyoles mostren a les enquestes un pessimisme cap al futur i una preocupació per l’impacte de la 

pandèmia a la llarga en els ingressos, els beneficis, la demanda i el consum.  

El PIB podria caure entre un 7% i un 12% aquest any segons les previsions del Banc d’Espanya, depenent 

de la durada de les mesures de confinament i l’efectivitat de les polítiques econòmiques per limitar 

l’impacte a llarg termini d’aquesta crisi sanitària. 

                                                           
9 Caixa Bank Research, IM05 (maig 2020). 
10 Índex d’Activitat Comercial: basat en una pregunta en que es qüestiona sobre l’evolució de la seva activitat respecte al mes 
anterior. 
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1.2. Projeccions internacionals 
Recessió mundial de -4,9%, i a Espanya cau un -13% de la riquesa econòmica el 2020. En la darrera 

actualització de l’informe sobre perspectives en l’economia mundial de l’FMI, a data 24 de juny, 

pronostica una disminució del -4,9% en la producció mundial en el 2020 (el nivell més baix des de la Gran 

Depressió de 1.930), amb una forta caiguda seguida d'una recuperació del 5,4% en el 2021. La rebaixa en 

el creixement esperat de les economies en fase d'obertura s'explica majoritàriament per un distanciament 

social més persistent i un impacte negatiu en la productivitat a causa de les mesures de seguretat 

implementades en els llocs de treball. Espanya i Italià són els països amb un resultat previst més 

desfavorable, amb una pèrdua del 12,8% en el 2020 i un repunt del 6,3% en el següent exercici. 

Un panorama post-covid amb dos possibles sortides. L'organisme també dibuixa dos escenaris extrems: 

un escenari alternatiu més optimista que es tradueix en una recuperació més intensa en el 2021 (+8,4%) 

i un supòsit desfavorable que preveu un segon brot a principis de 2021 i que implicaria una reducció del -

4,9% en el PIB mundial. (podeu veure un vídeo explicatiu aquí). 

Alerta sobre l’augment de les desigualtats. L’FMI també adverteix de que aquesta desacceleració mundial 

pot provar un augment de les desigualtat, especialment entre les dones i les persones treballadores poc 

remunerades e informals, que es veuen més perjudicades per la desocupació i aposta per una inversió en 

energia verda com a possible mesura de recuperació de la economia i generació d’ocupació.  

 

  

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
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2. En relació a l’activitat 
2.1. Característiques bàsiques 

Per entendre l’afectació de la crisi Covid-19 a l’activitat econòmica i el mercat de treball de la nostra ciutat, 

ens ha semblat que era important fer una introducció de les característiques bàsiques de la població de 

la nostra ciutat i la seva relació amb l’activitat i el mercat de treball. Quin model productiu i de treball 

tenim és una qüestió que anirem responent al llarg de tot l’informe i per això abans intentarem sempre 

centrar-nos en les característiques concretes de la nostra ciutat.   

Vilanova i la Geltrú hi viuen oficialment 67086 persones, dels quals 43601 tenen edat de treballar (65% 

de la població). És dir que tenim 1/3 de la nostra població (35%) en edats econòmicament dependents.  

Per cada 100 persones en edat de treballar hi ha 54 en edats inactives (menors de 16 i majors de 65 

anys). Per tant tenim més persones que potencialment podrien generar “riquesa” en termes econòmics11 

que les que no. La nostra taxa d’inactivitat és semblant a la de poblacions de la província amb nombre de 

població similar a la nostra, exceptuant Castelldefels en què és una mica més baixa (48%). És inferior a la 

de la província de Barcelona (55%) i idèntica la d’Espanya (54%). 

La meitat de la població està en disposició per treballar, la majoria treballa o fa gestions de cerca de 

feina. De la població total de VNG, estan disponibles o fan gestions12 30.970 persones, gairebé la meitat 

(46%) de la població total i 3/4 parts dels que tenen edat de treballar, doncs la taxa d’activitat és del 71%, 

a nivells superiors que Catalunya, i similars a la resta de la província de Barcelona. És a dir que 1/3 de la 

població de la nostra ciutat no està en situació per treballar, perquè no te la edat (23.485) o perquè no 

està en disposició de fer-ho (12.631 persones).  

Per cada 64 habitants que treballen n’hi ha 100 que no. En total treballen en actiu 26.168 persones i no 

en treballen 40.198 persones (ja sigui per edat, no disposició o per estar a l’atur).Podem dir que hi ha un 

64% de la població total que no treballa, un 40% de la població en edat de treballar que no ho fa (per 

estudis, atur o altres) i un 11% de la població en edat de treballar en atur.  

  

                                                           
11 La riquesa és un concepte abstracte i que de cap manera pot estar relacionat només amb el mercat de treball i productiu. 
Aquí s’ha fet servir una simplificació ja que sovint es parla del PIB o del VAB com a sinònim de riquesa d’un territori. 
12 Població activa. 
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Població total VNG 2019 67.086 

Població total en edat depenent 
2019 

23.485 

Població total 16-64 2019 43.601 

Població activa 2020 30.970 

Població inactiva 12.631 

Població afiliada que VIU a VNG 
03/2020 

26.168 

població activa desocupada 2020 4.802 

Total persones que treballen 26.168 

Total persones que no treballen 40.918 

 

població total 
(10 persones) 

 
67.086 

 

edat de treballar  
(6) 

 
43.601 

 

vull/puc 
treballar 

 (5) 
 

30.970 
 

treballo  
(4) 

26.168 
 

assalariat 
(3) 

 
22.547 

serveis 
(3) 

 
21.636 

autònom 
(1) 

 
4.108 

indústria o 
construcció 

(1) 
 

4.973 

atur  
(1) 

 
4.802 

 

 

no vull/puc  
(1) 

 
12.631  

 

 

edat no treballar 
(4) 

 
23.485  

  

 

Elaboració pròpia. Fonts: Idescat, Hermes DIBA. 
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3. Al mercat de treball 
3.1. Característiques bàsiques 

Una població resident que treballa al sector serveis assalariada. Amb dades del primer trimestre de 2020, 

de les persones que viuen a VNG, estan ocupades 26.101. Això representa el 39% de la població total del 

municipi, un 60% de la població en edat de treballar i un 84% de la població activa. La majoria de les 

persones que viuen a VNG treballen al sector serveis (81%), a la indústria hi treballen el 13% i a la 

construcció el 5%. Els/les habitants de VNG treballen poc a l’agricultura (només 46 persones). Un 85% dels 

treballadors/es són assalariats/ades (22547) i només hi ha 4.108 persones al règim d’autònoms.  

Hem de tenir en compte que fins ara hem parlant de les persones que estan empadronades i viuen a VNG, 

i que no necessàriament tenen el seu lloc de feina a VNG.  

Una força de treball que ha de marxar a treballar fora de la ciutat. De fet, a la ciutat hi ha 26.168 persones 

que treballen13 i hi ha 16.586 llocs de treball (març 2020). No sabem a quin municipi treballen les persones 

que viuen a Vilanova i tampoc tenim dades disponibles d’on són les persones que sí treballen a la ciutat. 

El fet és que, ni que totes les persones que viuen a la ciutat hi treballessin, només hi hauria llocs de treball 

per al 63% de les mateixes. Comptant que a la ciutat hi ve a treballar també gent d’altres municipis, podem 

deduir que hi ha un gran nombre de vilanovines que treballen fora de la ciutat. 

3.2. Impacte en l’ocupació 
A Catalunya l’impacte negatiu de la crisi derivada de la Covid-19 en l’ocupació ha estat generalitzat però 

amb diferent intensitat per comarques. A partir de les dades dels ERTOS i de la pèrdua d’afiliacions en el 

primer trimestre (que veureu en aquest informe) es pot constatar que els territoris més afectats en el 

mercat de treball per la crisi són, d’una banda, les comarques del Baix Llobregat, Anoia, Garraf i Baix 

Penedès (totes amb un pes important de la indústria/serveis) i, d’altra banda, les comarques pirenaiques 

amb forta presència del sector turístic. En aquestes comarques més del 30% de les persones ocupades 

estan afectades per un ERTO o han perdut la feina. Gairebé a tota la resta de la província de Barcelona i 

les comarques costeres el percentatge se situa entre el 20-30%. Mentre que l’afectació econòmica més 

baixa es produeix a les comarques d’interior i a la província de Lleida.14 

A continuació explorem amb detall quin ha estat l’impacte a Vilanova i la Geltrú (i la Comarca del Garraf) 

a través de les següents dades: 

  

                                                           
13 Afiliades a la seguretat social. 
14 Cambra de Comerç de Bcn, 2020. 
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3.2.1. Població ocupada resident 

Aclariment sobre les dades 

Les dades que veureu a continuació corresponen a persones afiliades a la seguretat social segons el seu 

lloc de residència (persones empadronades a Vilanova i la Geltrú). És a dir persones que són 

treballadores i que viuen a VNG però de qui en desconeixem el municipi de treball. Aquest apunt és 

important doncs aquesta dada pot generar certa confusió. Per una banda, hi ha la dada de població 

ocupada resident al territori: persones que empadronades a VNG que estan donades d’altra a la seguretat 

social (que és la dada que presentem en aquest apartat). Per altra banda, hi ha les dades de llocs de treball 

localitzat en el territori (afiliats/ades a la seguretat social en comptes de cotització amb seu fiscal al 

territori).   

Així, com hem vist abans, a VNG (dades març 2020) hi ha vora 27.000 persones empadronades que estan 

donades d’alta a la Seguretat Social (i que poden treballar a altres municipis) i en canvi hi ha 17.000 llocs 

de treball o persones d’alta a la SS que treballen a empreses del nostre municipi (però no sabem on viuen). 

Un cop fet aquest aclariment, procedim a veure com ha impactat la crisi sanitària en l’ocupació del 

territori. 

Impacte en la població ocupada resident a VNG 

La pèrdua d’afiliades cau com mai en els darrers 8 anys i afecta igual dones i homes. A data 31 de març 

de 2020 el nombre de persones afiliades a la seguretat social que viuen a Vilanova va caure un -3% 

respecte al trimestre anterior, el que representava que de les persones que viuen a la ciutat hi havia 414 

persones menys treballant (donades d’alta a la SS). Aquest percentatge va ser el mateix per dones i 

homes. És el primer mes de març en 8 anys (des de 2012) en què el la diferència trimestral de persones 

afiliades que viuen a VNG és negativa (-3%), doncs març tendeix a ser un mes de creixement de 

l’ocupació, amb pujades entre el 3 i el 5%. Per trobar una caiguda tan gran en la afiliació respecte al 

trimestre anterior, hem d’anar de nou a l’any 2012, el mes de desembre (-3,6%). Recordem que l’any 2012 

el context era de crisi econòmica (derivada de la crisi immobiliària i financera) i que aquell any es va 

produir a Espanya la major caiguda de preus de tota la democràcia. Respecte al  març de l’any passat, la 

pèrdua d’afiliades ha estat del 2%, molt similar a la de Catalunya (-2,8%). 

Al maig 202015 hi ha 850 ciutadans/es menys treballant que abans de l’alerta sanitària, malgrat comença 

una recuperació entre els homes. A data 31 de maig de 2020 hi ha un total de 26.140 afiliats/ades a la SS 

empadronats a VNG. El que suposa que l’afiliació de ciutadans/es a nivell global segueix en descens, tot i 

que lleuger (-0,1%, -28 afiliades) respecte al març. En aquest cas, sí que hi ha diferències entre els homes 

i les dones que resideixen a VNG, doncs els homes han sumat afiliats (0,3%) i en canvi les dones segueix 

baixant lleugerament l’afiliació (-0,5%). En total hi ha 40 homes més que treballen i 68 dones menys que 

el mes de març. Haurem d’esperar a noves dades per saber si aquesta major incidència i afectació entre 

                                                           
15 No hi ha dades disponibles d’abril. Aquesta és una dada que habitualment es publicava a l’IDESCAT de manera trimestral. Des 
del maig “es publiquen resultats mensuals, a últim dia del mes, per fer un millor seguiment i avaluació de l'impacte de la COVID-
19.” https://www.idescat.cat/pub/?id=afi 

https://www.idescat.cat/pub/?id=afi
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les dones es manté en el temps. Respecte a abans de l’esclat de la crisi Covid-19 hi ha 846 ciutadans/anes16 

de VNG menys afiliades a la seguretat social (respecte desembre 2019). 

 

Elaboració pròpia. Font: Idescat. 

 

Per grans sectors d’activitat econòmica 

Si analitzem les dades per grans sectors d’activitat (agricultura, construcció, indústria i serveis), veiem el 

que ja hem vist en la introducció d’aquest apartat: que la població treballadora que resident a VNG es 

dedica en major grau (81%) al sector serveis (22.055 afiliacions17), amb molta diferència respecte a la 

indústria (3.483), la construcció (1.528) i l’agricultura (en aquest ordre).  

Les vilanovins/es treballadors/es al sector serveis, les més perjudicades. Així doncs, respecte al 

desembre de l’any passat, el maig 2020 també és el sector Serveis on han baixat més les afiliacions de les 

persones que viuen a la nostra ciutat. En total 884 persones residents a la nostra ciutat han deixat de 

treballar al sector serveis, la indústria ha perdut 124 afiliacions  de residents i la construcció 2318.  

Petites recuperacions en la construcció i l’agricultura. Aquest mes de maig de 2020 l’agricultura és l’únic 

sector en què no hi ha hagut pèrdues d’afiliacions (no n’ha perdut en tot el confinament), doncs se n’han 

guanyat 67. Cal dir, però, que tan sols s’hi dediquen 261 persones que viuen a la nostra ciutat, pel que 

estadísticament te poca significança. Les afiliacions de residents a la construcció també augmenten, han 

                                                           
16 Es fa referencia a ciutadans i ciutadanes en el sentit  estricte de persones registrades al padró del municipi (empadronades). 
17 Maig 2020 
18 La dada supera la pèrdua d’afiliats ja que en aquest cas es parla d’afiliacions, en què un treballador/a pot tenir més d’un/a.  
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experimentat una petita recuperació (+ 64 afiliats/ades) respecte al març, tot i que encara no s’ha 

recuperat exactament als nivells d’abans del confinament.   

 

Elaboració pròpia. Font: Idescat. 

 

Caldrà esperar a analitzar les dades del juny i tercer trimestre de 2020 amb detall  per veure realment la 

evolució de la situació laboral de les persones que resideixen a VNG. S’han publicat estimacions 

d’evolució però basades en llocs de treball localitzats a empreses de la comarca (persones que hi 

treballen), no en les residents (persones que hi viuen). Veurem aquestes estimacions en altres apartats 

d’aquest informe.  

 

3.2.2. Llocs de treball localitzats al territori 

Evolució de l’ocupació a la comarca del Garraf i VNG 

Abans de començar a explorar els impactes de la crisi Covid-19 en els llocs de treball localitzats a VNG i la 

comarca del Garraf és important conèixer quina ha estat la evolució dels mateixos en els darreres anys.  

Les dades de l‘evolució de l’ocupació (representades al gràfic a continuació) ens mostren clarament la 

forta baixada que va patir l’ocupació durant la crisi 2008-2013. El pitjor any d’aquell període recessiu per 

l’ocupació va ser el 2008, en què es van perdre 2.688 llocs de treball a VNG i i quasi 4.500 a la comarca 

del Garraf. A partir de 2013 comença una recuperació progressiva fins al març de 2020.  

67
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Agricultura Indústria Construcció Serveis

Afiliacions de persones empadronades a VNG. 
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Elaboració pròpia. Font: Mancomunitat Penedès-Garraf. 

 

Al territori, la crisi Covid-19 frena la evolució a l’alta de l’ocupació dels darrers 7 anys (tant a la comarca 

com a VNG) amb unes fluctuacions relatives en el nombre d’ocupats molt similars entre els dos territoris. 

Aquesta tendència a l’alça en els llocs de treball del territori, com hem dit, s’ha vist interrompuda el març 

de 2020 a causa de les conseqüències de la crisi sanitària. Durant la crisi econòmica anterior l’ocupació va 

disminuir en ambdós territoris un -13% i en aquests moments ho ha fet (abril 2020) un -5% global. 

 

Elaboració pròpia. Font: Hermes, DIBA. 
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Caldrà analitzar les dades del segon i tercer trimestre del 2020, doncs com es pot veure al gràfic, la 

tendència anual habitual en els darrers anys és que les pujades importants de l’ocupació es produeixen 

justament els mesos d’abril, maig i juny (en groc al gràfic).  

Uns trimestres anteriors ja a la baixa en l’ocupació al Garraf. Tot i que cal dir que l’any 2019 va ser un 

tant anòmal en aquest sentit, ja que el primer trimestre l’ocupació no va pujar tant com la tendència 

anterior, el segon trimestre es va mantenir però no va pujar proporcionalment tant tampoc com els altres 

anys i el tercer trimestre sí que es va produir la baixada habitual, pel que l’ocupació en global de 2019 va 

ser ja més baixa que el 2018. 

És aviat per dir que potser l’ocupació ja apuntava una tendència a la baixa que el Covid-19 va trencar i en 

part dissimular, ja que no sabem quants llocs de treball hagués disminuït en un context de “normalitat”. 

Com diem, caldrà esperar a analitzar les dades del segon i tercer trimestre del 2020, en què les diferències 

interanuals poden ser més indicatives.  

Cal tenir present que les xifres d’aquest apartat no inclouen les persones afectades per un ERTO, ja que 

segueixen estant donades d’alta a la seguretat social. 

A Catalunya 

Pèrdues interanuals d’afiliació similars a l’escenari post-crisi de fa 7 anys. Respecte a la comparació amb 

un any abans, al conjunt de Catalunya els mesos de març i abril, es tracta de les primeres caigudes en 

l’afiliació a la Seguretat Social des de gener de 2014, moment en què es va iniciar la fase de recuperació 

després de l’anterior crisi econòmica. A data 30 d’abril, Catalunya se situa com la sisena comunitat 

autònoma d’Espanya on es registren reduccions més fortes de l’afiliació (-3,9%) respecte a l’any passat,  a 

penes per sota de la mitjana espanyola (-4%).  

El mes de maig s’atenuen les pèrdues anteriors. En la variació del mes de maig a Catalunya la majoria de 

comarques guanyen afiliacions el ens indica que, almenys de moment, sembla que aquesta caiguda ha 

frenat i que podria començar certa recuperació de l’ocupació al país (amb diferències entre territoris). Tot 

i que en l’acumulat dels tres mesos la nostra comarca destaca entre els decreixements més importants (-

4,7%).  

En total durant els mesos de confinament s’han perdut a Catalunya un -3,6% de les afiliacions (-124.595). 

La província catalana més afectada és Barcelona (-4%), Girona (-3,1%), Tarragona (-2,2%) i la menys Lleida 

(-0,2%).  

 

  



 

26 
 

A la Comarca del Garraf 

Es perden 1.600 llocs de treball a la comarca en els mesos de confinament. Al primer trimestre 202019, 

es perden 1.343 llocs de treball a la comarca del Garraf20. A data 31 de maig, respecte a l’abril es produeix 

una petita recuperació de l’1% i la comarca guanya 327 afiliats. Malgrat això, el Garraf és la 3a comarca 

de la demarcació de Barcelona amb una caiguda més important de l’afiliació (-4,7%) des d’abans del 

confinament (febrer 2020); després del Barcelonès i el Berguedà (-4,8%) i per sobre del conjunt de 

Catalunya (-3,9%) Osona i l’Alt Penedès són les dues comarques menys afectades (-2,5%).  

Des del febrer de 2020 fins al 31 de maig el Garraf ha perdut 1.655 afiliacions. 

A Vilanova i la Geltrú 

Fins al maig, els mesos de confinament s’han perdut quasi 800 llocs de treball a la ciutat. Si comparem 

les dades amb les del mes de febrer del 2020, mes de referència per les dades pre-confinament, al maig 

hi ha 751 afiliats menys (-4,2%) pèrdua relativa igual a la de la totalitat de Catalunya i lleugerament per 

sota de la comarca (-4,7%).  

Cau l’afiliació com fa 7 anys. Només el mes de març es van perdre 658 llocs de treball (-4%) i l’abril 176 

més (-1%) respecte als mesos anteriors. Així doncs la majoria de les pèrdues d’afiliacions generades en 

aquests tres mesos corresponen a la segona meitat de març. A la ciutat de VNG en un mes de març no es 

produeixen pèrdues d’afiliats intermensuals similars des del març de 2013. 

L’abril hi hagut 1000 llocs de treball menys que fa un any. La diferència interanual més acusada es va 

produir a l’abril de 2020, en què la ciutat tenia 1000 llocs de treball menys que l’abril de 2019. En dades 

de maig respecte al mateix període de fa un any (maig 2019), hi ha 716 persones treballadores menys a 

la ciutat, és a dir també un -4% menys, igual que les diferències interanuals de la totalitat de Catalunya (-

4,2%) i Espanya (-4%).  

El maig l’afiliació  puja un lleuger 1% respecte l’abril. La xifra és una mica superior a la del conjunt de la 

demarcació de Barcelona (0,3%) i igual a la de la comarca del Garraf (1%). 

Per tipus d’afiliació.  

Els llocs de treball assalariats els més afectats. Amb dades fins a maig de 2020, tant en termes absoluts 

com relatius s’han vist afectats més els llocs de treball assalariats, amb pèrdues de fins el 7% dels afiliats, 

que els autònoms, que han perdut com a màxim un 2% en aquests mesos21. 

Pèrdues interanuals similars a les de fa 7 anys. Així, entre les afiliacions al RGSS (assalariats) el més de 

març ja es va registrar una important caiguda intermensual del -5%, a l’abril les afiliacions assalariades 

tonen a baixar un -1%. No es produïen baixades tan fortes intermensual des del setembre de fa dos anys 

(-6%). Encara més abruptes són les diferències respecte als mateixos mesos de l’any 2019. En el cas del 

març, es va produir un descens de -5,4% i l’abril del -7% (davallada similars només a les de 2013).  

                                                           
19 Segons dades de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Última dada disponible.  
20 Segons Nota DIBA, 31/5/20. 
21 En el cas del RETA, dades només fins març 2020. 
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Podeu observar aquesta evolució en els següents gràfics, on es veu clarament (en vermell) les caigudes 

històriques dels darrers mesos. 

 

Elaboració pròpia. Font: Idescat. 

 

Elaboració pròpia. Font: Idescat. 

L’afiliació assalariada puja lleugerament per primer cop en tres mesos. A data 31 de Maig de 2020 el 

nombre de persones afiliades a llocs de treball de la nostra ciutat és de quasi 17.000 persones, de les quals 

13.000 són assalariades22 i 4.000 autònomes23. Això representa una lleugera pujada (1%, 146 assalariades 

i 26 autònomes) respecte al mes anterior; respecte al maig de l’any passat, però la diferència encara és 

d’un important -5% en les persones assalariades.  

                                                           
22 Dins de RGSS s’han inclòs les dades del RGSE Agrari, RGSE Llar i RE Mar, per ser baixes en nombre. Del REM Carbó no hi ha 

afiliació al municipi. 
23 Dades arrodonides a l’alça. 
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Elaboració pròpia. Font: Seguretat Social. 

 

Per grans sectors d’activitat econòmica 

El sector serveis el que perd més llocs de treball a VNG. Respecte a les persones assalariades (gran 

majoria de llocs de treball) i el grans sectors d’activitat econòmica, clarament el sector serveis és el més 

afectat, ja que el mes de març va perdre 478 llocs de treball (-5%), la indústria en va perdre 100. Caldrà 

analitzar les dades corresponents al segon trimestre24 per acabar de valorar quina ha estat l’afectació dels 

mesos més estrictes de confinament. Tot i que les dades actuals i les previsions (estimades) publicades 

apunten que el sector serveis és el més profundament afectat. Recordem que també és el més important 

en termes de mercat de treball a la nostra ciutat (71% dels llocs de treball assalariats el març de 2020). 

                                                           
24 Les dades estan disponibles a la Seguretat Social però encara no han estat publicades per l’IDESCAT, font de referència 
d’aquest sub-apartat.  
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Elaboració pròpia. Font: Idescat. 

 

Els autònoms registren pèrdues lleus només semblants a fa 12 anys. Respecte als autònoms/es (RETA), 

no hi ha hagut variacions el primer trimestre de 2020 als sectors d’agricultura i indústria, el de la 

construcció ha perdut 11 afiliacions i el sectors serveis, de nou el més afectat, n’ha perdut 64 (-2%). Val a 

dir que pèrdues relatives trimestrals semblants només es van produir a l’any 2008 (setembre -2%) i 

superiors mai en aquests 12 anys. 

Per subsectors d’activitat econòmica (Comarca del Garraf) 

En els darrers anys creixements importants en Hostaleria/turisme i Construcció/immobiliàries. 

Respecte a les variacions en l’ocupació dels subsectors econòmics25 disposem de dades a nivell comarcal. 

Així doncs, hi ha tres subsectors que concentren la meitat de l’ocupació de la comarca26 (48%): El Comerç 

al detall i l’engròs27 (18%, 6616 persones), l’Hosteleria i turisme (18%, 6437 persones) i la Construcció i 

immobiliàries (12%, 4410 persones) .  

Durant els darrers anys (període 2013-2019) la gran majoria dels subsectors de la comarca havien 

experimentant increments en el nombre de persones afiliades, especialment aquests tres sectors: els 

sectors de l’Hostaleria i turisme, la Construcció i immobiliàries amb pujades de 1717 persones (36%) i 

1297 (42%) i en tercer lloc el de Comerç amb 786 persones (pujada del 13%). Els únics sectors en perdre 

                                                           
25 Classificació ARQ 24 sub-sectors.  
26 A data desembre 2019 
27 En els nostres càlculs hem ajuntat els sub-sectors del Comerç al detall i de l’engròs donades la seva pertinença al mateix 
sector comercial. D’aquí que de vegades se citin com un únic sub-sector.  
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ocupació van ser la Salut i l’Energia, aigua i residus, però probablement degut a canvis administratius, com 

la localització fiscal de les empreses28. Veiem que la tendència en els darrers anys doncs, ha estat de 

creixement en els llocs de treball de la comarca. Aquest creixement mitjà se situava en un valor similar a 

la mitjana de creixement del període a la demarcació de Barcelona (20%). 

L’Hosteleria/Turisme i el Comerç, els més impactats pel Covid-19, perden 1700 llocs de treball a la 

comarca.  El març de 2020, amb l’esclat de la crisi Covid-19, es trenca aquesta dinàmica de creixement en 

els llocs de treball. La Hostaleria/turisme és el sector que rep més impacte i perd -1225 llocs de treball (-

19%). En segon lloc, amb diferència, trobem el Comerç que baixa en 460 llocs de treball (-9%) i després el 

sector Salut (-284, -22%)29 i la Construcció/Immobiliàries (-201, -5%). 14 dels 23 subsectors perden 

ocupació el primer trimestre de 2020. En guanyen els sectors com l’Educació (109) i els Serveis Socials 

(14), tot i que creixen menys que el períodes anterior. Cal recordar que El Garraf està entre les tres 

primeres comarques amb més pèrdua d’afiliació de la demarcació de Barcelona (-5%). 

 

Elaboració pròpia. Font: Boixader Solé, J. et alt. (2020). 

                                                           
28 La fusió dels Consorcis Sanitaris del Garraf i de l'Alt Penedès el febrer de 2019 ha comportat que en l'actualitat el compte de 
cotització resultant de la fusió figuri a l'Alt Penedès, descomptant dels registres d'afiliació comarcal uns 1.250 efectius laborals 
(Activa Prospect, 2020). 
29 Estranyament, ja que ha estat un dels sectors més importants dels darrers mesos. Cal seguir explorant aquesta dada.  
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3.3. Impacte en la suspensió de l’ocupació 
3.3.1. ERTOs en els llocs de treball  

Un ERTO és un procediment administratiu que poden realitzar les empreses quan han de suspendre de 

manera temporal una part o la totalitat de la seva activitat per causes econòmiques, tècniques, 

organitzatives, productives o derivades de força major (com és el cas actual). Com a conseqüència la 

persona treballador es veu suspesa temporalment del seu contracte de treball o se li redueix 

temporalment la jornada de treball però no es dona de baixa a la Seguretat Social.  

Les dades que podeu veure en aquest informe fan referència a expedients que les empreses han 

presentat, que no tenen perquè ser necessàriament resolts (ho desconeixem). A més, també s’ha de tenir 

en compte que una empresa pot presentar varis expedients per un mateix lloc de treball en diferents 

moments, un a continuació d’un altre, el que pot multiplicar estadísticament el nombre de treballadors/es 

afectades. Les dades que presentem s’originen a partir de la informació que declara l’empresa, el que pot 

causar variacions entre el domicili de la raó social de l’empresa i els centres de treball. En aquest sentit, 

s’han donat casos de municipis en què hi ha més persones treballadores afectades per ERTO que persones 

assalariades30. Tampoc te a veure, doncs, amb el municipi de residència de les persones afectades per 

l’ERTO, si no amb el domicili de l’empresa on treballen.  

Tot i aquestes consideracions, és una molt bona dada conjuntural per valorar el grau d’afectació 

(temporal) del mercat de treball i productiu d’un territori per l’emergència sanitària Covid-19. 

Comarca del Garraf 

Quasi la meitat dels llocs de treball de la comarca s’han vist afectats per ERTOs. Si mirem l’evolució de 

les sol·licituds d’ERTO a la nostra comarca, cal començar dient que al febrer de 2020 a la comarca de 

Garraf no hi havia cap sol·licitud de regulació d’ocupació, pel que podem deduir que la gran majoria de 

les presentades a continuació són conseqüència directa (el 95% són per força major) o indirecta de la crisi 

sanitària Covid-19 .  Veiem així, que el gran nombre de sol·licituds (92%) es fan fer entre el 13 de març i el 

8 d’abril, període en què el ritme de creixement de les sol·licituds va ser molt intens. El dia 8 d’abril 

(primeres dades disponibles a nivell comarcal) s’havien sol·licitat 1.806 expedients que afectaven 9.807 

persones treballadores. Això suposa un 44,2% de les persones assalariades que treballen en empreses 

de la nostra ciutat. És a dir que gairebé la meitat dels llocs de treball de la nostra ciutat es van veure 

afectats.  

A l’abril, cada dia es veien afectades 340 llocs de treball més per un ERTO (mitjana mensual diària31). 

Recordem que estem parlant de persones que segons el domicili de la raó social indicada a l’ERTO, 

treballen a la nostra comarca, el que no necessàriament està relacionat amb les persones que hi viuen 

(empadronades).  

                                                           
30 Martorell entre ells, segons: http://www.perfilciutat.net/articles/incidencia-dels-ertos-a-30-dabril. 
31 Càlcul propi amb dades de l’Observatori del Mercat de Treball i Producció. 

http://www.perfilciutat.net/articles/incidencia-dels-ertos-a-30-dabril
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Respecte a la demarcació de Barcelona, el mes d’abril la comarca del Garraf va ser el territori amb més 

percentatge d’assalariades afectades per ERTO, 6 punts per sobre de la segona comarca més afectada, 

l’Anoia (39%) i molt per sobre del percentatge del total de la demarcació de Barcelona (27%).  

 

Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 

Al maig es van seguir presentant ERTOs però a un ritme molt diferent, una mitjana de 4 llocs de treball 

afectats per dia. En total, es van presentar 32 expedients més, que van sumar 120 persones treballadores 

més. Així, en total a finals de maig la comarca comptava amb 1.963 sol·licituds i 10.314 llocs de treball 

afectats per ERTO, el que suposa un 44,7% de persones assalariades afectades (llocs de treball localitzats 

al territori).  

El juny s’estanca la regulació de l’ocupació. A data 22 de juny, hi registrats a la comarca del Garraf 1.965 

ERTOs, que afecten 10.319 persones, el que dona una mitjana de 5 persones treballadores  per expedient. 

En aquests moments estan afectats doncs, un 44,8% dels llocs de treball assalariats de la comarca. Durant 

el mes de juny només s’han presentat 2 expedients de regulació que afecten 5 persones. Aquestes dades 

semblen indicar que el gran impacte en la regulació de l’ocupació ja s’ha produït i ara hi ha un escenari 

d’estancament. Tot i que es quelcom que no es podrà valorar del cert fins a finals d’any, doncs poden 

haver-hi esdeveniments esperats (com un nou pic de contagis) o inesperats que facin canviar dràsticament 

de nou els fluxos del mercat de treball. Tot plegat, com hem vist en les referències internacionals, genera 

també al nostre territori un escenari d’inestabilitat en l’activitat econòmica i laboral.  

El Garraf la comarca més afectada de Barcelona i la tercera de Catalunya. Respecte a la demarcació de 

Barcelona, el 26 juny el Garraf segueix sent la comarca amb més afectació relativa d’ERTOS als llocs de 

treball assalariats (44,8%) encara per sobre de la segona més afectada, l’Anoia (39,6%) i amb diferència 

del total de la demarcació de Barcelona (27,3%). Si calculem el percentatge de treballadors/es afectades 
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pe ERTO de tota Catalunya (prenent com a referència les afiliacions al RGSS de 201932, última dada 

disponible per Comarques), el Garraf es la 3a comarca més impactada del país amb un 41,1% 

d’assalariats/ades afectades per ERTO, després de l’Alt Empordà (42,7%) i el Baix Penedès (41,4%) i molt 

per sobre de la dada del total de Catalunya (26,6%). Les comarques menys afectades són Les Garrigues, 

La Segarra i el Tarragonès, amb percentatges per sota del 18%.  

 

Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 

 

                                                           
32 Càlcul propi segons: Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sectors. 

Comarques i Aran, àmbits i províncies. Última dada disponible a IDESCAT 31 de desembre de 2018; I dades ERTOs a 26 de juny 
de 2020 segons dades de l’Observatori de Mercat de Treball.  
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MAPA: % persones treballadores afectades per ERTO. Comarques catalanes. Abril 2020. Font: 

Nació Digital. 

  

 

A Vilanova i la Geltrú 

Gairebé la meitat dels llocs de treball assalariats de VNG afectats per ERTO. A nivell municipal, només 

disposem de dos dates amb dades d’ERTOS, l’1 de maig i l’1 de juny. Així, des del 22 de març fins a l’1 de 

maig es van presentar a VNG 930 ERTOs que afecten 5.507 persones. Un mes després, durant el mes de 

maig, a data 1 de juny hi ha a VNG 944 ERTOs presentats, que afecten 5.550 llocs de treball de la nostra 

ciutat. Això suposa que en aquests moments estarien afectats un 43% dels llocs de treball assalariats de 

la nostra ciutat.   

Com veiem doncs, la majoria d’ERTOs a la nostra ciutat també van ser presentats els primers mesos del 

confinament. Ho podem deduir per la tendència comarcal, doncs del maig al juny es van presentar tan 

sols 14 ERTOs més que van afectar 43 llocs de treball. La mitjana de treballadors/es per expedient és de 6 

a la nostra ciutat. Caldrà esperar si se segueixen publicant dades mensuals per confirmar que hi hagi una 

tendència a la baixa (com apunten les dades) o si les sol·licituds finalment s’han aturat.  

  

https://www.naciodigital.cat/noticia/200122/mapa/quants/treballadors/afectats/erto/teva/comarca
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Per subsectors d’activitat econòmica: A VNG i la comarca del Garraf 

L’Hostaleria, el Comerç i les fàbriques els més afectats. Tant a la Comarca, com concretament a Vilanova 

i la Geltrú, hi ha coincidència en les seccions econòmiques amb més afectació de llocs de treball. 

Concretament, a data 1 de juny, un 22% dels ERTOs de la ciutat pertanyen a llocs de treball de la 

Hostaleria, amb 1.220 llocs de treball afectats, i un 20% més pertanyen a al Comerç a l’engròs i el detall, 

amb 1.135 llocs de treball afectats. El tercer subsector més afectat és la Industria manufacturera, que 

representa també un 20% dels ERTOS de la ciutat (1.122 llocs de treball) i el quart és la Construcció (7%) 

que afecta a 411 llocs de treball de la ciutat.  

 

Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 

 

Al total de la comarca del Garraf, els sub-sectors més afectat també són l’Hosteleria (3.223 llocs de 

treball), el Comerç (1.847 llocs de treball); i les Indústries manufactureres (1.303 llocs de treball), sector 

que no té tant de pes relatiu entre els ERTOS de la comarca, però també està fortament afectat. Hem de 
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tenir en compte que a la comarca hi ha poblacions turístiques, com Sitges, en què el pes de la Hostaleria 

en l’activitat econòmica és molt rellevant i més de la meitat dels ERTOs d’aquesta població són 

precisament en aquest subsector (54%). Això fa que el 31% dels ERTOs de la comarca siguin de l’Hostaleria, 

el 18% de Comerç i el 13% a la Indústria.  

Amb dades del total de Catalunya, hi ha 2 sectors en què els llocs de treball estan especialment afectats: 

Serveis de menjar i begudes (15%) i Comerç (14,7%).  

 

3.3.2. ERTOs de persones residents a VNG (estimació) 

Els/les demandants d’ocupació són persones treballadores que s'inscriuen per a la recerca d'una ocupació 

amb diferents objectius. Per la millora de la que ja posseeixen, per rebre altres o perquè s’hi han 

d’inscriure obligatòriament per percebre una prestació. 

A les persones afectades per un ERTO la inscripció com a demandant d’ocupació se’ls fa automàticament, 

s’encarrega l’empresa i el SEPE, sense que la persona hagi de fer cap tràmit. Així doncs, les persones amb 

ERTO no comptabilitzen com a persones en atur perquè segueixen tenint un contracte de treball (que està 

temporalment suspès o reduït) però si com a demandants d’ocupació (ocupats).  

Així, els demandants d'ocupació ocupats indicarien el màxim estimat de treballadors afectats per un 

ERTO. A aquesta xifra li hem restat una estimació a partir de les dades del mesos anteriors dels que ja 

eren prèviament demandants d'ocupació ocupats/ades que no estaven afectats/ades per ERTO (febrer 

2020, quan no hi havia cap sol·licitud d’ERTO a la ciutat). A més, com les persones demandants d’ocupació 

estan inscrites segons els seu municipi de residencia, a través d’aquesta informació podem fer un càlcul 

estimat de quantes persones que viuen a VNG podrien estar afectades per un ERTO. Aquesta xifra s’ha 

d’interpretar curosament, ja que no és cap dada oficial i la calculem sota el supòsit de que el gran augment 

de persones ocupades que demanden ocupació pot ser degut a la inscripció automàtica de les persones 

afectades per ERTO33.  

Les persones demandants d’ocupació s’han doblat i registren una xifra com mai. De fet, si mirem 

l’evolució de les persones demandants d’ocupació a VNG podrem veure que aquesta xifra s’ha doblat en 

els darrers tres mesos. Al febrer de 2020 hi havia 5.602 persones inscrites com a demandants d’ocupació 

al SOC, i al maig de 2020 aquesta dada és de 11.212 persones. En els darrers 4 anys mai s’havia superat 

les 6.500 persones, per tant certament és una dada que crida molt l’atenció. Aquest increment ha estat 

especialment fort a l’abril (+3.543 persones) i al maig (+2.067 persones). Està clar que aquestes dades 

estan relacionades amb la conjuntura Covid-19, doncs les diferències mensuals abans d’aquesta són de 

mitjana d’una reducció de -26 persones mensuals els darrers 4 anys.  

En ERTO quasi un quart de les persones treballadores residents a VNG. Com hem explicat anteriorment, 

si als demandants d’ocupació total els hi restem aquells que no estan ocupats (persones en atur, 

estudiants, etc.) sabrem quantes persones de la nostra ciutat són demandants però sí treballen. 

                                                           
33 Recordem que a apartats anterior hem vist quants llocs de treball d’empreses situades a VNG han sol·licitat ERTO, 
independent d’allà on visquin aquests treballadors/es. 
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Aleshores, restem aquelles persones que ja eren demandats ocupats al febrer (986 persones) per saber 

quants ja estaven inscrits abans del confinament. Les persones restants són el nombre estimat màxim de 

persones possiblement afectades per ERTOs. A Vilanova i la Geltrú aquesta xifra estimada és de 75 

persones al març 2020, 3.190 a l’abril i 5.101 persones al maig. Això suposaria un 23% de les persones 

treballadores34 que viuen al nostre municipi.  

Segons aquest càlcul estimat, hi ha més homes (2.760) que dones (2.341) afectades per ERTO, però hem 

de pensar que també hi ha més homes que dones afiliats a la seguretat social.  

 

  

Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 

 

  

                                                           
34 Persones de VNG afiliades al Règim General de la Seguretat Social: 22.505 (maig 2020). 
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3.4. Impacte en la generació d’ocupació 
3.4.1. Contractació 

El contracte de treball és un acord entre empresari/a i treballador/a en què la persona treballadora 

desenvolupa serveis per compte de l'empresari i sota la seva direcció, a canvi d'una retribució. La 

informació estadística que presentem correspon als contractes introduïts en la base de dades en el mes 

en qüestió. Les dades d'un mes poden incloure contractacions comunicades amb anterioritat a aquesta 

data. 

A Catalunya 

A Catalunya rècords en la caiguda de la contractació. Al conjunt de Catalunya durant el març de 2020 es 

va produir un fort descens en el nombre de contractes signats (-23%) respecte al mes anterior, més acusat 

entre la contractació temporal que en la indefinida. En comparació amb el març de 2019, també s’ha 

registrat una caiguda pronunciada de la contractació laboral (-28%). Aquest és el resultat interanual més 

negatiu registrat en un mes de març de la sèrie històrica disponible (inici en 1999) pel que fa al total de la 

contractació i ha afectat pràcticament igual a homes i dones. 

A l’abril de 2020, la contractació ha seguit caient i ha baixat un -48% respecte al març, afectant més la 

contractació indefinida que la temporal. Respecte d’un any abans es registra una caiguda del 64%. De nou, 

es tracta del descens més intens de tota la sèrie històrica, que ha afectat igual homes que dones. A l’abril 

cal destacar que al conjunt de Catalunya cau especialment la contractació de persones amb alguna 

discapacitat (-84%)35.  

Al  maig hi ha un petit increment de la contractació. Al maig la tendència al conjunt de Catalunya canvia 

i s’incrementa la contractació laboral respecte a l’abril (12%). Però en comparació amb el maig del 2019 

la contractació segueix sent una tercera part de l’any passat (-65%), afectant més la temporal que la 

indefinida i una mica més les dones que els homes. Igual que a l’abril, hem de destacar la davallada 

acusada de les contractes de persones amb discapacitat (-47%), essent la modalitat contractual que més 

cau.  

Entre gener i maig de 2020, en relació al mateix període de 2019 la contractació acumulada ha disminuït 

un -35%). Es tracta de la reducció més forta de contractació temporal de tota la sèrie (inici 1999) i la 

segona més pronunciada en la contractació indefinida, després de la de 2009 (quan va ser del -39%). 

A Vilanova i la Geltrú 

El març la meitat de contractes que fa un any. En el cas de la nostra ciutat, la contractació intermensual 

ja no augmentava des de principis d’any, però es mantenia a nivells semblants als anys anteriors. Respecte 

als mesos d’emergència sanitària, el març es van produir 1.132 contractes, ja un important -778 menys 

que el més anterior. Això suposa ja una caiguda del -41% respecte al mes anterior i afecta igual a dones 

que homes. Respecte a l’any anterior, es van fer la meitat de contractes que el març de 2019. Hem de 

                                                           
35 Càlcul propi: Mitjana de contractes indefinits i temporals persones amb discapacitat. Font: Observatori del Treball, nota 
contractació laboral. Març 2020. 
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recordar que el mes de març només es va veure afectat en la seva meitat. D’aquí que els efectes més 

acusats de les mesures Covid-19 a VNG es veiessin al mes següent.  

 

Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 

El gran impacte a la contractació es produeix a l’abril. El mes d’abril de 2020 es van produir només 308 

contractes a VNG, el que és una davallada del -73% respecte al mes anterior, i de nou afecta de manera 

igual a homes i dones. El mes d’abril a la nostra ciutat ja és habitual en els darrers anys que caigui 

lleugerament la contractació (-11% l’any passat), però aquest any ha caigut amb molta més força. 

Respecte a l’abril de 2019 s’han produït aquest any -85% de contractes menys (en què es van produir 

2.029 contractes).  

Un mes de maig amb un quart dels contractes de fa un any. Igual que al conjunt de Catalunya, a VNG el 

mes de maig apunta una certa recuperació, doncs la contractació ha pujat un 87% respecte a la gran 

davallada d’abril . Aquesta recuperació és més acusada en els homes (102%) que entre les dones (71%).  

Hem d’interpretar molt curosament aquestes dades positives del mes de maig perquè (1) l’abril es van 

produir pocs contractes i per tant és un número fàcil de superar i (2) respecte a l’any anterior, s’han 

produït molts menys contractes (-76%), el que ens indica que la contractació segueix fortament 

impactada. En els darrers anys, de fet, al municipi, el mes de maig era el què és formalitzaven més nous 

contractes de tot el primer quadrimestre, al voltant d’uns 2400. Aquests any, en canvi, tan sols s’han fet 

576 nous contractes, un quart dels contractes que es fan habitualment.  

En el gràfic següent podeu veure clarament les diferències amb els mateixos mesos de l’any 2019 que es 

comencen a produir al març, son especialment fortes a l’abril i segueixen sent molt acusades al maig. 
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Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 

Perfil de persona contractada 

Dones del món sanitari i serveis socials, les més contractades a l’abril. El perfil més contractat a VNG 

durant el mes d’abril (en què l’impacte de la crisi va ser més fort en l’ocupació i contractació) han estat 

dones que treballen en Activitats sanitàries i serveis socials (45 dones i 11 homes), el que encaixa 

perfectament amb el moment d’emergència sanitària que s’ha produït. El segon  perfil amb  més 

contractes han estat dones que es dediquen al sector serveis, a activitats professional i tècniques (37 

dones, 16 homes) i el tercer perfil més contractat han estat homes que es dediquen al Transport i 

emmagatzematge (37 homes, 9 dones), ocupació que ha registrat molta activitat durant el període (degut 

especialment a la compra per internet). També s’han contractat homes en el sector de la Indústria 

manufacturera (31 homes, 1 dona).  

Treballadors de les fàbriques i la construcció, els més contractats al maig. Al maig la contractació ha estat 

concentrada en homes de la Indústria manufacturera (89 homes, 9 dones) i la construcció (89 homes i 2 

dones). Entre les dones, han seguit les contractacions en les activitats tècniques (59 dones, 31 homes) i 

activitats sanitàries i socials (53 dones, 14 homes). Destaca que al maig també s’han contractat persones 

al Comerç, especialment dones (51 dones, 15 homes), i la Hostaleria (25 homes i 19 dones), les dues 

activitats més afectades per les mesures Covid-19 aplicades. 
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Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 

 

3.4.2. Llocs de treball oferts 

L'oferta de lloc de treball és el tràmit que fa una empresa o qualsevol altre ocupador que necessita cobrir 

llocs de treball de la seva organització, amb l'objectiu de trobar persones candidates adients a la feina. En 

aquest apartat es recullen les ofertes gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i les 

publicades al portal d'internet “Feina Activa”. L’origen de l’oferta pot ser l’administració pública, les 

empreses o les agències privades. 

A la comarca del Garraf 

Tres quartes parts d’ofertes menys que l’any passat. Respecte als llocs de treball oferts de la comarca del 

Garraf, a l’abril del 2020 només s’han sol·licitat al SOC candidats/es per a 12 llocs de treball, el que suposa 

un -73% respecte al mes anterior i una caiguda del -71% respecte l’abril de l’any passat (en que es van 

demanar candidats/es per 41 llocs de treball). Aquesta xifra és inferior a la del total de Catalunya, en què 

a l’abril la disminució en llocs de treball oferts ha estat del -78%. Respecte al l’acumulat que portem d’any 

2020, les ofertes han caigut un -37% respecte al mateix període de 2019.  
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3.5. Impacte en la desocupació36 
3.5.1. Atur registrat i demandes d’ocupació 

L'atur registrat a Catalunya es correspon amb les demandes d'ocupació (sol·licituds de llocs de treball 

fetes per persones treballadores) pendents de cobrir l'últim dia de cada mes a les oficines del Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya. Una persona es classifica en l'atur registrat si és un/a demandant d'ocupació 

inscrit/a en una oficina que no es troba en cap de les situacions següents: ja està treballant, està en 

situació d’ERTO, persones treballadores sense disponibilitat immediata per treballar o en situació 

incompatible amb el treball (jubilades, pensionistes d’invalidesa i majors de 65 anys), les persones 

treballadores en situació de baixa mèdica, estudiants/es, persones de formació ocupacional, persones 

treballadores que demanden exclusivament una ocupació de característiques específiques, els 

treballadors eventuals agraris i les persones aturades que es neguen injustificadament a participar en 

cursos de formació ocupacional. 

A Catalunya 

L’atur s’incrementa per primer cop en 7 anys, especialment a l’abril. Al conjunt de Catalunya l’atur 

registrat del mes de març va augmentar en un 5,5%, després de vuit anys en què l’atur disminuïa en 

aquest mes. Sens dubte, el detonant d’aquest increment és la paralització de l’activitat econòmica que va 

començar en aquell mes.. Catalunya, però, va ser de les 7 CCAA d’Espanya on menys va augmentar l’atur.  

L’abril l’atur segueix augmentant i registra una pujada del 12% respecte al març. L’abril és un més on 

l’atur acostuma a disminuir, ho ha fet des de que es registra la dada (1996) i només va disminuir els anys 

de crisi econòmica 2008 i 2009 i tot i així van ser pujades molt menors que les d’ara (3% i 1%). En 

comparació amb un any abans, tant març com abril, es va produir el primer creixement interanual de l’atur 

des de juny de 2013 i Catalunya passa a ser la sisena CCAA espanyola amb més creixement a l’atur.  

Al maig, Catalunya la tercera comunitat espanyola amb més atur. Al maig la crescuda catalana de l’atur 

es modera i puja un 3,3%. Malgrat això, el maig també és un mes tradicional de descens de l’atur i és el 

segon cop que augmenta en 24 anys. Respecte al maig de l’any passat, l’atur ha augmentat a Catalunya 

un 30%, més que mai des de desembre de 2009 (en plena crisi econòmica). El maig Catalunya passa a ser 

la CCAA de l’estat amb més augment interanual de l’atur.  

A la comarca del Garraf 

A l’abril, 1.000 persones més a l’atur. Mentre que a principis d’any l’atur disminuïa, tan intermensualment 

com en comparació a l’any passat, el març ja es van notar els primers efectes de les mesures Covid-19 i 

l’atur va pujar en 431 persones (5%). L’abril és el més amb més pujada de l’atur registral (11%) i, com hem 

anat veient al llarg de l’informe, és el moment de més afectació del mercat de treball fins a la data present. 

Així, l’abril l’atur va augmentar en 1.014 persones més, amb una taxa d’atur del 14,9%.  

                                                           
36 Per a referir-se a la situació en què es troben les persones en edat laboral que no tenen feina, s'usen indistintament els 
termes atur i desocupació. Tanmateix, per precisió terminològica, en el registre jurídic i administratiu és preferible desocupació. 
(Parlament de Catalunya, Dept. d’Assessorament Lingüístic, 2017). 
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1,5 de cada 10 persones actives, en atur. L’atur registrat a la comarca del Garraf és al maig de 2020 de 

10.216 persones, un 56% de les quals són dones. Ha pujat un 3% respecte al mes passat, el que indica una 

tendència de moderació respectes als primers dos mesos de confinament. La taxa actual de l’atur és del 

15,3%37. El que vol dir que de cada 10 persones en edat de treballar actius, 1,5 estan a l’atur. Aquesta taxa 

és més de tres punts superior a la del mes de maig de l’any 2019 (quan era del 12%). Com podem veure, 

la comarca del Garraf registra un comportament de l’atur molt similars al conjunt de Catalunya.  

En total, en el període de confinament març-maig 2020 l’atur a la comarca ha pujat un 21% (+1.749 

persones). Recordem que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO ja que aquestes 

segueixen tenint un contracte de treball amb les seves empreses.  

El maig de 2020 El Garraf te la vuitena taxa d’atur (13,6%) més alta38 de les 42 comarques catalanes, per 

sota del Baix Penedès (18’7%), el Baix Camp (15,2%), Tarragonès (14,7%), Montsià (14,4%), Anoia, Baix 

Ebre i La Selva (14,3%). 

 

 

Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 

 

                                                           
37 Segons dades de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 
38 Segons la taxa d’atur registral calculada per L’Observatori de Treball i Model Productiu, Atur per comarques i municipis, 
2/6/2020. 
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A Vilanova i la Geltrú 

Les pujades de l’atur més importants dels darrers anys. Al nostre municipi, la tendència de l’any 2019 

respecte als anteriors ja era de lleugera pujada de l’atur (1-3%). Els efectes de les mesures Covid-19 però, 

han disparat greument aquesta pujada. El març del 2020 es van sumar a l’atur 213 persones, en un primer 

impacte de dites mesures. Això suposa un increment del 5% respecte al febrer de 2020 i una pujada 

interanual del 7%. Això es veu agreujat amb el fet de que el març sol ser a la nostra ciutat un mes de 

lleugera baixada de l’atur (-2%). La taxa d’atur el mes de març va ser a VNG del 14,2% (darrera dada 

disponible).  

Respecte al mes d’abril, igual que a Catalunya i a la comarca, a VNG és el mes amb major afectació a l’atur 

registrat. L’atur va augmentar en 426 persones, el que suposa una pujada del 10% més respecte al març i 

del 21% en relació a l’abril de l’any passat. L’abril, encara més que el març és una època d’importants 

reduccions de l’atur, de les més marcades de l’any (junt amb el juny).  

El maig, 5000 persones en situació d’atur registrat. El mes de maig de 2020 l’atur a la nostra ciutat segueix 

creixent, tot i que amb més moderació. En total hi ha 4.969 persones en situació d’atur, 157 persones més 

respecte a l’abril (+3%), i un important diferència del 26% amb el maig passat. De nou, el maig és un mes 

típic de baixades de l’atur (tot i que no tan fortes com l’abril) que aquest any no s’han produït, el que ens 

ha de fer atorgar a aquesta pujada més rellevància. Serà important la anàlisi de les dades de l’atur el juny, 

doncs és el mes  amb baixades més importants de l’atur a la nostra ciutat en els darrers dos anys.  

 

Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 
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En total, en el període de confinament març-maig 2020 l’atur al municipi ha pujat un 19% (+796 

persones). De nou cal recordar que en aquesta dada no estan incloses les persones afectades per ERTOs. 

Pujades rècords de l’atur molt semblants a la comarca i Catalunya. Els mesos corresponents al període 

de confinament són les tres pujades registrades més fortes des de febrer de 2018, tant a nivell 

intermensual com en comparació amb l’any anterior i tant en nombre de persones que se sumen a l’atur 

com en percentatge de pujades. El comportament de l’atur al municipi és molt semblant al de Catalunya 

i la comarca del Garraf, amb xifres lleugerament inferiors a l’abril.  

Per sexes 

Una afectació major entre els homes. En relació a les diferències de l’atur entre homes i dones, a l’atur 

hi ha més presència femenina que masculina (2.774 dones i 2.195 homes), malgrat treballen més homes 

que dones, és a dir que les dones es veuen proporcionalment més afectades que els homes. Els mesos 

d’emergència sanitària de març, abril i maig l’atur ha afectat als dos sexes, augmentant en els dos l’atur, 

però ha estat un augment que ha afectat en major mesura els homes (23%) que les dones (16%). En total, 

hi ha 412 homes més i 384 dones més en situació d’atur registrat que al febrer de 2020 (més anterior al 

confinament).  

Respectes les dades de maig, si comparem amb el maig 2019, ambdós sexes han vist augmentat l’atur de 

manera molt important, però també ha pujat més entre els homes (34%) que entre les dones (21%). Una 

possible anàlisi, que es veu recolzada per les dades d’afiliacions per subsectors (veure apartat) és que 

algunes les activitats considerades essencials39 i que han mantingut en major mesura l’activitat laboral 

són tradicionalment professions feminitzades, com és el cas dels serveis sanitaris i socials que tan 

importants han estat en aquests mesos.  

Per sector d’activitat econòmica 

Registres rècords de l’atur. Si analitzem l’atur per sectors econòmics i la seva evolució podem veure que 

exceptuant l’agricultura, tots els sector registren el nombre més gran de persones aturades de, almenys, 

els darrers dos anys. Clarament és el sector serveis on actualment VNG registra més persones en atur 

(3.724 al maig del 2020), seguit amb molta diferència de la Indústria (520 persones) i la Construcció (416). 

L’Agricultura, com que és un sector que registra pocs treballadors/es a la nostra ciutat, també té poc atur 

(51 persones).  

                                                           
39 Veure serveis essencials Covid-19. 

https://canalempresa.gencat.cat/web/shared/canalempresa/CE_covid_mesures_/ce_img_covid_mesures_/activitats-essencials-info-protcivil.jpg
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Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 

 

L’abril, el mes que suma més persones en atur. Si comparem com creix l’atur mes a mes, veurem que la 

diferència mes gran es produeix a tots els sectors (menys l’agricultura) l’abril de 2020, mes que, com hem 

anat veient, les dades mostren un major impacte de la crisi sanitària Covid-19 a la nostra ciutat i comarca. 

Al març també van produir-se augments de persones aturades en tots el sectors (menys agricultura)., tot 

i que menys incipients que el mes següent. Així, a l’abril l’atur a la Construcció va créixer un 20%, a la 

Indústria un 11% i al sector Serveis un 9%.  

El sector serveis, el que registra més aturats/ades durant el confinament. Durant els mesos de 

confinament (del març al maig de 2020) s’han sumat al sector Serveis un total de 607 persones aturades, 

a la Construcció 82 i a la Indústria 77. Cal recordar, de nou, que les persones en situació d’ERTO no es 

comptabilitzen com a persones aturades.  

Veiem doncs, que l’atur en els sectors econòmics es comporta com moltes de les dades analitzades en 

aquest informe, comença a pujar el mes de març, fa una forta pujada rècord en el mes d’abril i segueix 

pujant però de manera molt més moderada el mes de maig (1% la Indústria i un 4% els Serveis).  
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Elaboració pròpia. Font: Observatori del Mercat de Treball. 
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Perfil de persona aturada 

En dades absolutes, el perfil amb major nombre de persones a l’atur a la nostra ciutat és una persona de 

55 i més anys (més dones que homes), amb nivell educatiu general (antiga EGB o equivalent) i 

treballador/a del sector serveis. També destaquem que hi ha moltes persones entre 45-54 anys en situació 

d’atur.  

A totes les franges d’edat, menys entre la més jove (menors de 25 anys) hi ha més nombre de dones que 

d’homes en situació d’atur. Un 56% de les persones aturades són dones. En canvi, hi ha més homes 

treballadors que dones treballadores a la seguretat social, el que vol que proporcionalment l’atur afecta 

més a les dones que als homes.  

 

3.5.2. Demandes d’ocupació 

Els/les demandants d’ocupació són persones treballadores que s'inscriuen per a la recerca d'una ocupació 

amb diferents objectius. Per la millora de la que ja posseeixen, per rebre altres o perquè s’hi han 

d’inscriure obligatòriament per percebre una prestació. A les persones afectades per un ERTO la inscripció 

com a demandant d’ocupació se’ls fa automàticament. Així, els demandants d'ocupació podrien indicar el 

màxim estimat de treballadors afectats per un ERTO. (Veure apartat corresponent) 
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3.6. Escenari de recuperació en l’ocupació 
3.6.1. Potencial de recuperació en els sub-sectors econòmics 

A la província de Barcelona 

Respecte a la evolució del comportament de l’ocupació de la província, la Diputació de Barcelona a 

Boixader Solé, J. et alt. (2020) ha realitzat una anàlisi territorial en què assenyala uns sectors com 

“d’atenció preferent”, que són els grans ocupadors i els que patiran més la crisi. En l’apartat industrial són 

el metall i l’automoció principalment, activitats relacionades entre si i amb la logística, que va quedar molt 

afectada durant el confinament. Però, segons les seves estimacions, les caigudes més fortes es donarien 

en l’hostaleria i turisme, els serveis a les empreses, el comerç, l’edició, la cultura i lleure i la construcció, 

sectors que, com hem anat veient, són els principals a la nostra comarca.  

En l’altra banda, els sectors que l’estudi anomena com a resilients a efectes d’aquesta anàlisi són també 

grans, però a diferència dels anteriors sostenen l’ocupació. Hi destaquen l’agroindústria i la química, 

malgrat que aquesta darrera ha tingut un primer trimestre difícil. Les activitats emergents són les que 

tenen un creixement ràpid de l’ocupació en el període estudiat 2013-2020. En aquest grup les TIC i els 

serveis socials es consolidarien tot i la  crisi. Per la seva banda, hi ha sectors “ascendents”: la salut, 

l'educació i la recerca, es troben en una posició intermèdia i, en tot cas, en una senda positiva durant el 

primer trimestre de 2020 (segons el citat estudi). 

Aquestes informacions són de gran rellevància per a la anàlisi de l’ocupació a la nostra comarca i les 

previsions estimades que s’han calculat. No es disposa d’aquestes dades a nivell municipal. A continuació 

presentem algunes dades que ens ajudaran a conèixer els punts claus de vulnerabilitat i resiliència de la 

comarca del Garraf, que poden resultar útils a la hora de dissenyar plans de recuperació/reactivació.  

A la comarca del Garraf 

Índex de localització: Expressa fins a quin punt un sector està incrustat geogràficament, i per tant hi ha 

una paper diferencial del metall, del turisme, etc. a un territori en comparació amb els altres territoris40.Si 

és superior a 1 vol dir que aquell sector concentra més ocupació en la comarca que a la resta de la 

província. A la comarca del Garraf hi ha una major localització de l’ocupació en 4 sectors, especialment 

dos, la Hostaleria i el turisme, amb un índex 2,2 i el Metall (1,7). La Construcció i immobiliàries i el Comerç 

al detall també tenen alts índex de localització (1,5 i 1,3). Això vol dir que de la zona, aquests 4 sectors 

estan especialment assentats a la nostra comarca, el que es tradueix en què l’ocupació d’aquests es 

especialment vulnerable a la zona.  

Índex de concentració: De fet, com hem vist en altres apartats, són justament aquests tres subsectors 

que concentren la meitat de l’ocupació de la comarca41 (48%): El Comerç al detall i l’engròs (18%, 6616 

persones), l’Hosteleria i turisme (18%, 6437 persones) i la Construcció i immobiliàries (12%, 4410 

                                                           
40 Boixader Solé, J. et alt. (2020). 
41 A data desembre 2019, càlculs propis segons dades de Boixader Solé, J. et alt. (2020). 
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persones) . Aquests són sectors de mitjana i baixa capacitat de resiliència a la crisi Covid-1942 i on 

s’estimen les caigudes més fortes en l’ocupació. Això ens indica que són sectors ocupadors importants a 

la nostra comarca i a la vegada que el nostre mercat de treball en depèn i l’ocupació està exposada 

davant xocs sectorials43. 

 

3.6.2. Previsions de variació de l’ocupació l’any 2020 

Per aquestes precisions ens hem basat les dades dels dos estudis publicats amb desagregació a nivell 

comarcal dels que n’hem extret una previsió estimada conjunta pròpia44. S’han publicat dades estimatives 

de la variació de l’ocupació registrada durant la totalitat de l’any 2020 per sub-sectors econòmics 

agrupats. Cal prendre amb precaució aquestes previsions (veure consideracions sobre les dades) però 

pensem que és una aproximació vàlida en el sentit que aporta informació rellevant sobre la tendència del 

comportament de l’ocupació a la nostra comarca.  

El Garraf, la comarca amb més pèrdua en tot el 2020. En termes de pèrdua d’afiliats/ades anual, s’estima 

que el Garraf serà la comarca de la província de Barcelona amb més pèrdua relativa d’ocupació (-11’3%), 

molt per sobre de la xifra de Barcelona, que s’estima que perdé un -7% de la seva afiliació.  La que es 

preveu que menys ocupació perdrà és justament la nostra comarca veïna Alt Penedès amb un -4%.  

Un any 2020 de pèrdues en l’ocupació que es van moderant conforme avança. Per trimestres, sembla 

que la gran pèrdua d’ocupació (-24%) s’ha produït al segon trimestre de 2020, previsió que, de moment, 

es veu recolzada per les dades que hem vist en apartats anteriors. El tercer trimestre es desaccelera la 

caiguda però segueix baixant l’ocupació (-11%) i finalment a finals d’any seguirem perdent afiliats/ades 

però de manera molt menys abrupta (-2%). En total, com hem dit abans, enguany perdrem un -11% dels 

llocs de treball de la nostra comarca.  

Per sub-sectors econòmics 

La comarca seguirà perdent llocs de treball de manera més suau, la gran perjudicada: la Hosteleria i 

turisme . Si analitzem les dades concretes de la nostra comarca per sub-sectors veiem que, igual que en 

els mesos de mesures Covid-19, les previsions estimades també apunten que la gran pèrdua d’afiliació es 

produirà a la Hostaleria i turisme, on durant aquest any es perdran el -30% dels llocs de treball, és a dir 

que hi deixaran de treballar més de 1.500 persones. Hem de pensar que, com hem vist en apartats 

anteriors, la comarca ja ha perdut -1.225 llocs de treball en aquest sector, el que vol dir que se’n preveu 

perdre 300 llocs més en el que queda d’any.  

Al Comerç seguirà baixant l’ocupació, especialment el majorista. En segon lloc, amb diferència, el sector 

que es preveu que serà més afectat és el Comerç a l’engròs i al detall, amb una pèrdua important de més 

de 620 llocs de treball (-12%). D’aquesta, ja se’n van perdre 450 el primer trimestre pel que es preveu que 

                                                           
42 Segons el nostre càlcul del IEREC amb dades de Boixader Solé, J. et alt. (2020). 
43 (Boixader Solé, J. et alt., 2020). 
44 Ja que malgrat un estudi (Boixader Solé,J. et alt., 2020) està basat en l’altre (Suriñach, J. et alt, 2020) treballen amb 
agrupacions sectorials diferents (24 i 13 sectors econòmics respectivament), pel que nosaltres hem establert una 
correspondència sota criteri propi. D’aquí que les dades no siguin exactes i hi pugui haver divergències entre absoluts i relatius.  
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en els propers mesos l’ocupació baixarà encara -200 llocs de treball més. Sembla que sobretot seguirà 

perdent afiliats l’àmbit del Comerç a l’engròs45.  Altres sectors com les; Construcció i immobiliàries (-8%) 

; la Indústria (-6%) i les Activitats artístiques i recreatives (-10%) es preveu que perdran al voltant de 300 

llocs de treball (-200 al primer trimestre) per sector durant el 2020.  

Alguns sectors es mantenen i/o podrien guanyar ocupació. Els sectors que es mantindran a nivells iguals 

als de l’any passat no perden ocupació són les Activitats financeres i d’assegurances (0,4%) i el 

Subministrament d’energia (0,8), on guanyarem pocs llocs de treball . Sobre les estimacions de 

l’Administració pública, la Salut i els Serveis Socials podrien disminuir lleugerament el nombre de 

treballadors/es (-2,5%) o bé podrien guanyar al voltant dels 100 llocs de treball.  

 

Elaboració pròpia. Font: Suriñach, J. et alt. (2020). 

                                                           
45 Recordem que en els nostres càlculs hem ajuntat els dos sectors comercials però disposem de les dades desagrupades.  
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Elaboració pròpia. Font: Suriñach, J. et alt. (2020). 
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4. En relació al model 
productiu 

 

4.1. Característiques bàsiques 
Una comarca depenent del turisme i el comerç.  A la comarca del Garraf, la gran majoria dels llocs de 

treball (76%) estan ubicats precisament al sector serveis, concretament la Hostaleria i el turisme (18%), el 

Comerç al detall i l’engròs (18%) i la Construcció i immobiliàries (12%) concentren gairebé la meitat dels 

llocs de treball de la comarca. Això vol dir que aquests tres sectors són molt importants a la comarca i a la 

vegada, que al tenir tres sectors principals hi ha més dependència econòmica i més risc davant de xocs 

sectorials.  Un altre gran sector important és la indústria (24% dels llocs de treball), destacant els sectors 

del Metall. El sector de la construcció i de l’agricultura no han generat pràcticament ocupació en el darrer 

any a la nostra comarca.  

 

4.2. Impacte en l’activitat econòmica 
 

4.2.1. Impacte en les empreses 

Província de Barcelona 

Tanquen microempreses del sectors serveis, especialment el Comerç i Serveis de menjar. A partir de 

les dades del Registre de la Tresoreria General de la Seguretat Social, s’observa que el nombre 

d’empreses a la demarcació de Barcelona el primer trimestre de 202046 ha caigut un -9,4% (-17.574) 

respecte el trimestre anterior. Un descens produït totalment durant el mes de març, motivat per la crisi 

econòmica derivada de la pandèmia Covid-19. La grandària del 88% de les empreses que han causat 

baixa es troben en el tram d’un a cinc treballadors. Per sectors econòmics els serveis és el sector amb 

més pèrdues d’empreses (-13.828), seguida de la industria (-2.064) i la construcció (-1.618). Per 

subsectors d’activitat, el Comerç al detall (- 2.307) i a l’engròs (-1.477) juntament amb els Serveis de 

menjar i begudes (-2.258) són els que més cauen.  

De les cinquanta províncies de l’estat espanyol, proporcionalment Barcelona és la catorzena que més 

empreses en proporció s’han donat de baixa, i la primera en nombres absoluts.  

 

                                                           
46 Última dada disponible 
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Comarca del Garraf i Vilanova i la Geltrú 

El Garraf, entre les comarques que menys empreses perd. Respecte al trimestre anterior, per 

comarques, el Moianès (-4,4%), l’Anoia (-7,7%), el Garraf (-7,9%), i Osona (-7,9%), són les que menys 

cauen. És l’única dada en què la comarca veïna Alt Penedès s’ha vist més afectada, ja que ha perdut un 

-9,5% de les empreses del seu territori. Per municipis, el 94% obtenen xifres negatives en el nombre 

d’empreses respecte el trimestre anterior.  

Vilanova i la Geltrú tenia el 2019 1.890 empreses, de les quals 1.555 tenen una activitat en el Sector 

serveis, 202 a la Construcció, 130 a la Indústria i 3 d’Agricultura. A la comarca del Garraf el total 

d’empreses era de 4.103.  

VNG perd menys empreses que la comarca i província, la majoria del sector terciari. Respecte al primer 

trimestre de l’any 2019, la nostra comarca ha perdut a data de març de 2020 -325 empreses. De les 

quals, -132 són de Vilanova i la Geltrú, el que suposa una pèrdua de -6,9% de les empreses, xifra 

lleugerament inferior a la de la comarca i a la de la Demarcació de Barcelona (-9,4%). Igual que a la 

província, a la comarca i al municipi la majoria d’empreses que tanquen són del sector serveis, on VNG 

ha perdut -114 empreses i el Garraf -326. A la Indústria i la Construcció es perden -16 empreses 

cadascun al municipi. A la comarca hi ha una disminució més important entre les empreses de la 

Construcció (-46) que Industrials (-25). De les 10 empreses agrícoles de la comarca (a VNG no n’hi ha 

cap), només tanca una empresa (al municipi de Canyelles). 

El nombre d’empreses cau a nivells de fa quasi una dècada. A data 31 de març del 2020 hi ha 1.776 

empreses a VNG i 3.777 a la comarca del Garraf. No hi havia un nombre tan baix d’empreses al territori 

des de fa 8 anys a VNG (2n trimestre  2012) i 9 anys a la comarca (1r. Trimestre 2011).  

 

Elaboració pròpia. Font: Mancomunitat Penedès-Garraaf 
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4.2.2. Empreses de serveis essencials i taxa de teletreball 

potencial 

La Comarca del Garraf té un 61% d’empreses d’activitat essencial, 2.304 empreses. Segons dades 

aproximades de l’INE, l’activitat del les quals està inclosa (tot o una part) en alguns dels sectors classificats 

com a “serveis essencials” a l’annex del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de març i que, per tant, 

suposadament no han cessat la seva activitat durant els mesos d’estat d’alarma. Es consideren essencials, 

per exemple, empreses dedicades a l’alimentació, la sanitat, forces i cossos de seguretat, transports poblis 

i empreses de telecomunicacions i serveis informàtics. Aquestes empreses concentren un 71% de 

l’ocupació dels seus sectors d’activitat economia a la nostra ciutat. La comarca del Garraf té una mitjana 

molt similar (61%) tot i que amb menys percentatge d’ocupació (68%).  

Mapa 2. Mapa municipal d’empreses que realitzen alguna activitat considerada essencial. 

Catalunya. Gener 2019. Font: INE. 
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693 empreses tancades i 7.000 possibles treballadors/es no presencials a VNG. A la nostra comarca, per 

tant, el càlcul aproximat és que es van tancar físicament 1.473 empreses al Garraf i 693 a VNG, el que no 

vol dir necessàriament que cessessin l’activitat totalment, ja que hi ha alguns tipus d’activitat que es van 

poder seguir exercint en modalitat de teletreball. És evident que el teletreball no és una mesura 

extensible a totes les activitats, en el cas de la nostra comarca, aquesta xifra podria haver estat de 13.140 

llocs de treball a la comarca i 7.144 a la nostra ciutat. Ja que segons els càlculs de la UGT47, el 57% de la 

població assalariada a Catalunya podrien ser potencials treballadors/es no presencials (taxa de teletreball 

potencial). Òbviament aquesta dada s’ha de llegir amb molta precaució ja que és: (a) màxima, ja que no 

tots els llocs de treball potencials exerceixen aquesta modalitat (per manca coneixements, eines, cultura 

del teletreball, etc.) i (b) extrapolada del total del país, que no s’adapta a la situació particular del mercat 

de treball del territori. 

 

 

 

 Elaboració pròpia. Font: INE 

  

                                                           
47 UGT, 2020. 
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4.2.3. Impacte en l’activitat comercial 

Aquest apartat recull48 una aporximació qualitativa de la situació d’alguns dels agents comercials de 

Vilanova i la Geltrú davant el context  actual de crisi Covid-19. La recollida de la informació entre els 

diferents agents ha estat realitzada durant el mes d’abril de l’any 2020. És molt possible que la percepció 

a mesura que s’incrementen les mesures de desconfinament puguin anar variant entre alguns dels agents.  

Cal remarcar que és una anàlisi parcial i només recull les impressions de diferents comerciants/es que han 

dedicat un temps per respondre les preguntes plantejades, que són les següents: 

A) COM US AFECTA LA SITUACIÓ DE CONFINAMENT I D’ALERTA? QUINES SITUACIONS NOVES ESTEU 

VIVINT A L’HORA DE REALITZAR LA SEVA TASCA?  

B) DE QUINA MANERA HEU HAGUT DE REESTRUCTURAR INTERNAMENT EL VOSTRE FUNCIONAMENT PER  

TAL DE DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS? US HEU POGUT ADAPTAR A LA SITUACIÓ DE 

TELETREBALL?  

C) QUINES MESURES CREUS QUE ES PODRIEN ADOPTAR PER PART DE L’AJUNTAMENT PER ALLEUGERIR 

LA  VOSTRA SITUACIÓ?  

Cal esmentar que el context actual no ha permès recollir dades i indicadors més concrets al respecte 

perquè els/les comerciants estan atenent altres qüestions més urgents derivades del moment de crisi 

Covid-19. No obstant això, alguns d’ells han expressant la voluntat de quantificar l’impacte més endavant. 

Brocanteria i artesania 

“Situació molt dolenta”. 

Els col·lectiu d’Artesans i brocanters s’han vist principalment afectats per la suspensió de l’activitat a la 

via pública. Han estat pocs membres els que han respost a les preguntes.  

Defineixen la situació econòmica dels paradistes del col·lectiu com a molt dolenta. I el discurs recollit és 

el següent: Sota el confinament i l'alerta no hi ha mercadals per poder desenvolupar la seva activitat. 

L’activitat s'ha vist reduïda en més d'un 80 %. Per internet, i amb moltes dificultats alguns han mantingut 

testimonialment o residualment l'activitat. Pel que fa a l’artesania també han vist afectada la seva activitat 

ja que són pocs els que disposen de pàgina web per fer vendes on line.  

 

Les propostes de mesures de recuperació recollides són les següents: 

 Una tarifa subvencionada per l’any 2020, per als paradistes (brocanters) habituals. 

 No fer selecció un cop es pugui reprendre els mercats al carrer.  

 Recolzar en donar a conèixer el col·lectiu d’artesania i realitzar accions de comunicació i difusió. 

Es proposa crear un directori d’artesania local.  

                                                           
48 Aquest recull ha estat fet per la Regidoria de Promoció Econòmica, Projecció de ciutat i Patrimoni cultural. 
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 Ajuts específics per crear botigues on line.  

 Reduir els preus de les cases en el cas dels mercats de Nadal i Reis, així com les taxes de l’ocupació 

de la via pública.  

 

Comerç local 

“El 20% dels comerços no podran tornar a obrir” 

S’han recollit impressions de les tres associacions de comerciants de la ciutat: Viu Comerç, Comerç de Mar 

i Sant Gregori. Comenten que a l’abril 2020 no disposen d’indicadors concrets. Potser més endavant 

poden recollir-ne, ara expressen estar en un moment “delicat”.  

Des de Viu Comerç es recull el següent discurs: 

 Totes aquelles empreses no considerades de serveis essencials en l’estat d’alarma no han pogut 

obrir. La crisi Covid-19 els ha agafat en un moment de canvi de temporada i molts dels comerços 

tenen els estocs comprats als establiments i pendent de pagar. En aquesta línia comenta que 

venen d’una temporada “fluixa”, i han d’anar pagant les despeses fixes del local i les taxes fiscals 

i altres càrregues econòmiques.  

 Aquelles activitats autoritzades per obrir des de l’inici del confinament moltes d’elles van obrir 

en uns inicis, però expliquen que molts establiments van decidir tancar a la primera setmana o 

directament no obrir per: (a)la manca de rendibilitat (falta de clientela) i (b)el por a la exposició 

al virus per estar cara al públic. És el cas per exemple d’algunes pastisseries. Un altre factor que 

va incentivar el tancament d’establiments bàsics va ser (c) la confusió de no creure que no podien 

percebre les ajudes de l’Estat si romanien obertes. 

 Sobre els ajuts disponibles, comenten haver-se trobat amb moltes barreres burocràtiques i de 

compliment de requisits, que diuen ser molts. Hi ha convocatòries adreçades als petits comerços 

de Catalunya que es van esgotar a la setmana d’obrir-se la convocatòria i, per tant, molts 

comerços de la ciutat no hi van poder accedir. Segons les impressions recollides sembla que els 

comerços de la ciutat no estant rebent les ajudes impulsades per l’Estat o la Generalitat. 

 Destaquen la iniciativa del slowshoping, a la que s’ha sumat una tercera part dels comerços 

associats (50 botigues). Consideren que és una iniciativa d’èxit i que ha ajudat a pal·liar la situació 

fent alguna venda on line. Ara bé, alerten de que en termes econòmics no soluciona la situació ja 

això no permet cobrir les despeses bàsiques.  

Un cop alguns comerços van poder obrir alguns no van poder fer-ho bé per no tenir temps d’implementar 

les mesures de seguretat requerides prèviament a l’obertura o bé perquè no disposen de liquiditat per 

implantar-les. 

Pel que fa a la percepció de la situació post-confinament es comenta que aquells establiments que 

aconsegueixin bones negociacions de devolucions dels productes no venuts aquests mesos podran 
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sobreviure. Sense cap dada objectiva, la percepció és que el 20% dels comerços de Vilanova no podran 

reobrir després d’aquesta crisi. 

Des l’Associació de Comerciants de Sant Gregori es recull el següent discurs: 

 Són pocs els que realitzen venda electrònica i els que la disposen les vendes són escasses. Al 

mateix temps, observen com bona part de la ciutadania compren a través de macro plataformes 

on-line com Amazon. 

 Els comerços es veuen ofegats per les despeses que no poden liquidar: els lloguers dels 

establiments, les assegurances, el pagament dels estocs. 

 Resten a l’expectativa preocupats per quines són les noves mesures d’higiene/seguretat que 

hauran d’implementar i quin cost tindrà.  

 Es proposa que des de l’Ajuntament es promogui el consum sostenible i la compra de productes 

de proximitat. 

Des de l’Associació de Comerciants de Mar: 

 Defineixen la situació dels seus agremiats tenen com “complicada”, alguns d’ells hauran de tancar. 

 Tenen dificultats per a la gestió de les ajudes tant de l’Estat Espanyol com de la Generalitat de 

Catalunya. Els requisits telemàtics i la burocràcia ha impossibilitat en molts casos poder accedir a 

aquestes ajudes.  

 Preveuen un increment de l’endeutament i traslladen la necessitat de que des de l’Ajuntament 

es puguin endarrerir els cobrament de les taxes fiscals per alleugerir les càrregues econòmiques 

i concentrar-les totes a finals d’any.  

 Proposen també l’eliminació o reducció de les taxes de l’ocupació de la via pública per a bars i 

restaurants. 

Gremi d’Hostaleria 

“Ofegats per les càrregues fiscals i l’estoc” 

Segons hem vist en dades d’aquest informe, l’impacte en aquest sector econòmic ha estat important. El 

mateix gremi diu que la situació en el sector hoteler i de la restauració és més complicada. Comenten que 

no poden recopilar indicadors a data d’avui, però volen fer-ho més endavant.   

 

El recull del seu discurs és el següent: 

 En el seu cas el 100% dels agremiats han tancant els seus establiments.  

 També em traslladen “l’ofec” que pateixen pel que fa a les càrregues fiscal i la compra de l’estoc 

de temporada en les de la restauració.  

 Diuen que el 99% s’han acollit a un ERTO.   

 La reobertura en el context de desconfinament no va ajudar a cobrir les despeses estructurals i 

bàsiques, doncs només van poder obrir en 1/3 del seu aforament que molts cops no és rentable. 
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 Molts dels seus agremiats no disposen de liquiditat, depèn dels guanys de cada dia.   

 Diuen estar actualment negociant amb l’ajuntament. Una de les demandes és poder ampliar la 

zona de terrasses (ja que a data  del recull  nomes poden oferir serveis a les terrasses). 

Oficina d’Atenció al Consumidor 

Els professionals de l’OMIC consideren que encara és aviat per conèixer quina incidència té aquesta 

situació entre les persones consumidores. Les reclamacions rebudes (a data d’abril són únicament les 

relacionades amb la cancel·lació de viatges i estades a hotels. Preveuen que hi haurà incidències de 

diferents temàtiques passada la crisi, moment en què la ciutadania començarà a fer les reclamacions.  

El més important, expressen, és donar a conèixer el servei que ofereix l’OMIC per tal de minimitzar 

l’impacte i de poder reclamar percepcions abusives o no correctes i retornar-les als consumidors. 

Recull de propostes de recuperació en els discursos: 

MESURES FISCALS I D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA: 

 Endarrerir els cobrament de les taxes fiscals per alleugerir les càrregues econòmiques. 

 Concentrar el cobrament de les taxes fiscal a finals d’any.  

 Reduir els preus de les cases en el cas dels mercats de Nadal i Reis.  

 Eliminació o reducció de les taxes de l’ocupació de la via. 

 Permetre l’ampliació de la zona de terrasses dels locals.  

 No fer selecció de parades un cop es pugui reprendre els mercats al carrer.  

 

MESURES DE DIFUSIÓ 

 Donar a conèixer el col·lectiu d’artesania: accions de comunicació i difusió, directori d’artesania 

local.  

 Promoure el consum sostenible i la compra de productes de proximitat a nivell local.  

 pública.  

 Donar a conèixer el servei que ofereix l’OMIC per tal de minimitzar l’impacte en el consumidor/a. 

 

MESURES DE SUPORT ECONÒMIC: 

 Impulsar ajuts específics per crear botigues on line.  

 Establir una tarifa subvencionada per l’any 2020, per als paradistes habituals. 
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4.2.4. Impacte en els mercats municipals 

Atesa la situació d'emergència derivada de l'epidèmia Covid-19 s’han hagut de prendre mesures 

excepcionals d’actuació als Mercats Municipals i mercadals que han perjudicat al desenvolupament 

normal del seu funcionament. A continuació es presenta l’informe de conclusions elaborat des del servei 

de Mercats Municipals de l’Ajuntament de VNG, un cop recollits els discursos i els indicadors de les 

parades dels mercats municipals.  

Ingressos de l’Ajuntament de VNG 

En relació amb els ingressos de l’Ajuntament de VNG, es preveu que aquestes mesures provocaran les 

pèrdues econòmiques que es detallen a continuació:  

 - Quant als mercadals de divendres i dissabte, els ingressos mitjans mensuals són aproximadament 
1.000€ i 13.500€, respectivament. Amb les mesures Covid-19 es preveu que els mesos d’abril, maig i 
juny els ingressos mensuals mitjans siguin aproximadament 260€ i 2.400€. Això suposa una reducció del 
-80% dels ingressos i unes pèrdues de 8.000€ mitjans mensuals.  
  
- Quant al mercat exterior diari del Mercat del Centre, s’ingressen aproximadament 1.750€ mensuals, 
però amb les noves mesures es preveu que durant els propers 3 mesos els ingressos siguin d’un 850€ 
mensuals (-50% i pèrdua de 900€ mensuals).  
  
- Quant al Mercat Central, només s’han registrat pèrdues de -5% dels ingressos, uns 1.200€ al mes.  
  
En total, es preveu que els ingressos de l’Ajuntament es rebaixin un total de 30.300€ durant aquests 

mesos. -24.000€ per part dels mercadals de divendres i dissabte, -2.700€ pel mercat exterior diari, i ------

-3.600€ pel Mercat Central. 

 

Afectació de les parades 

Una disminució de les parades, les hores d’obertura i del 30% en la facturació total. En relació a les 

conseqüències pels/les paradistes, han patit una reducció de les hores d’obertura al públic (13 hores 

setmanals menys) que, sumat al fet de la limitació d’aforament i les mesures preventives que s’han de 

portar a terme ha afectat de manera important la facturació.  

Fins al mes de maig de 2020, la majoria de concessionaris han vist disminuïts els seus ingressos entre un -

20 i un -30% i només un quart declaren haver mantingut la mateixa facturació o més. Un 10% han 

experimentat pèrdues de més del -40% en la facturació. D’altra banda, hi ha parades que no tenien 

permesa la seva obertura per no oferir productes de primera necessitat, com són, per exemple les parades 

de venda de roba o el bar del Mercat del Centre; i d’altres que no poden obrir perquè els/les paradistes 

són persones de risc per diferents causes. 
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4.3. Escenari de recuperació  
4.3.1. Potencial de resposta davant l’impacte 

El Garraf, una comarca de risc amb PIMES de sectors d’alt/mig impacte de la crisi esperat. La grandària 

mitjana de les empreses de la comarca del Garraf és de 6 persones. El sector amb més treballadors per 

empresa és l’administració pública i la Química i les més petites són les empreses agrícoles i de serveis 

financers. La nostra comarca és caracteritza, doncs, per una major presència de PIMES i, per tant, és una 

economia que a priori resulta més vulnerable a la crisi, ja que te menys rendiment i menys 

internacionalització. A més la majoria d’empreses (93%) i de treballadors de la comarca (88%),  

pertanyen a sectors amb un alt o mig impacte estimat de la crisi49, com l’hostaleria i el turisme, el comerç 

al detall i la construcció i immobiliàries. I només un 7% de les empreses són de sectors de baix impacte. 

Respecte a la província de Barcelona, els sistemes turístics litorals com el Garraf (i Calella) tenen una 

regressió clara tant en les dades registrades com en les estimades fins a finals d’any. La nostra comarca 

veïna, l’Alt Penedès, en canvi, al ser un territori diversificat amb presència de sectors menys afectats (com 

l’agroindústria) figura entre els territoris menys impactats. De fet, l’Hosteleria i el turisme i els Serveis a 

les empreses són els dos sectors -amb diferència- en què es preveu més disminució absoluta de l’ocupació 

a la demarcació de Barcelona. (2020, Boixader Solé, J.  et alt.), el que situa la nostra comarca en una 

posició de risc en la resposta davant la crisi.  

 

Economies internes a l’empresa 

Amb la dada Persones assalariades per empresa mesurem les anomenades economies internes a 

l’empresa50: a major quocient, més rendiment i internacionalització, en general.  

Un teixit empresarial petit potencialment vulnerable a la crisi. A la comarca del Garraf, com hem vist, la 

mitjana de persones assalariades per empresa és 6. Per sectors, veiem que 16 dels 23 sub-sectors sectors 

tenen aquest tipus d’empresa. Només hi ha 7 sectors que tenen empreses més grans, en aquest cas, 

petites empreses (de 10 a 49 treballadors/es) de mitjana. Aquests són (per ordre de dimensió): 

L’Administració Pública (37 assalariats/ades), la Química (31), el Metall (20), els Productes alimentaris i 

begudes (14), els Serveis socials (14), la Energia, aigua i residus (12) i la Educació (11).  Aquestes dades no 

volen dir que no hi hagi empreses més grans al nostre territori si no que ens donen una idea de la 

composició del model productiu de la nostra zona: l’estructura del teixit empresarial està dominada per 

la petita empresa, i específicament per la microempresa: el 82% de les empreses tenen menys de 5 

treballadors, el 16% entre 6 i 59 i només l’1% entre 51 i 250, i el 0,1% més de 250.  

La menor dimensió empresarial de la província. La dimensió mitjana és inferior a la del conjunt provincial 

(11,3%) i la menor entre les comarques barcelonines, junt amb el Berguedà51. Només 17 empreses de la 

                                                           
49 Segons la classificació elaborada per 2020, Boixader Solé, J.  et alt.) basada en criteris internacionals. 
50 Boixader Solé, J. et alt. (2020). 
51 Segons dades any 2015 i 2017. Informes territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
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comarca tenen uns ingressos d’explotació superiors als deu milions d’euros52. La comarca del Garraf te 

una major presència de microempresa el que fa que sigui un model productiu amb tendència a ser més 

vulnerable a la crisi53.  

 

4.3.2. Capacitat de resiliència estimada 

Hem calculat la capacitat de resiliència estimada de les empreses de la nostra comarca (mitjançant l’índex 

propi IRSC54), segons al sector d’activitat  que pertanyen. S’ha tingut en compte els càlculs de la Diputació 

de Barcelona segons el grau d’afectació de la crisi per sectors; i la seva puntuació en les variables que 

estan relacionades amb fortaleses a la hora d’afrontar les situacions de crisi: (1) alt valor afegit, (2) 

potencial verd i circular i (3) innovació social i col·lectiva.  

Una comarca d’extrems polaritzats amb una capacitat mitjana-baixa de resiliència davant la crisi. El 

resultat és que la gran majoria de les empreses del territori (86%) i dels llocs de treball (77%) tenen una 

capacitat estimada mitjana o baixa de resiliència la crisi actual. Tan sols el 3% de les empreses i els llocs 

de treball es preveu que tenen un potencial molt alt de recuperació, i l’11% de les empreses i el 20% dels 

llocs de treball també estan força ben situat amb una puntuació alta.  

Si ens guiem per aquestes dades, podem preveure que 979 empreses i gairebé 8.000 llocs de treball estan 

en una situació d’alt risc estimada en quant a la recuperació econòmica post-covid, i 2248 empreses i 

20.500 llosc de treball en situació de risc mitjà. Per contra, a la comarca hi ha gairebé 550 empreses i quasi 

8.000 llocs de treball en una millor situació estimada de cara a un escenari de reactivació. Com podem 

veure, tenim, doncs, una polarització dels recursos per fer front a la crisi, amb 8000 llocs de treball a les 

zones de més alt i més baix risc, i un gran gruix d’empreses i llocs de treball amb un risc mitjà. Atraure i 

enfortir les empreses d’alt valor afegit i d’alt contingut en innovació social sembla que serà clau per a 

una recuperació post-covid de les economies territorials55.  

 

4.3.3. Aproximació a l’activitat econòmica el 2020 (PIB/VAB)  

Per poder conèixer l’abast de l’afectació econòmica que a nivell territorial està tenint la crisi a la Província 

de Barcelona, s’ha publicat un estudi56 amb una primera estimació de l’evolució del PIB/VAB i l’afiliació 

(que hem vist en l’apartat de mercat de treball) a la província de Barcelona per l’any 2020. EL VAB és un 

indicador macroeconòmic que mesura la riquesa o producció generada en un territori durant un període 

de temps. És molt semblant al PIB (només que no inclou impostos indirectes) i en ocasions es poden llegir 

de manera equivalent. 

                                                           
52 Última dada disponible, any 2017: Destaquen Prysmian Cables Spain, Grupo Componentes Vilanova, Mahle, Biotrading 2007, 
Digital Lola Commerce (Venca), i Kuka Iberia. 
53 Segons Boixader Solé, J. et alt. (2020). 
54 Índex de Resiliència Sectorial Crisi Covid-19. Índex propi de VNG Inclusió.  
55 Boixader Solé, J. et alt. (2020). 
56 Suriñach, J. Et alt. (2020). 
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Província de Barcelona 

Enguany el PIB a la província de Barcelona caurà un -10% total al llarg del 2020, segons la primera 

estimació d’aquest estudi,. El primer trimestre hauria caigut un -6,4%, el segon és el que concentra més 

caiguda amb un -17%. El tercer segueix caient un -11% i finalment el quart trimestre de 2020 cau un -

6,3%. Hem de pensar que fins a aquest 2020 el PIB creixia interanualment més d’un 2%. Segons aquesta 

previsió, el PIB a la província caurà per sota (en alguns sectors) dels nivells dels anys 2010,2011 i 2012 de 

crisi econòmica.  

Comarca del Garraf 

La producció econòmica de la comarca la més impactada per la crisi, amb pèrdues de 300 milions d€. El 

Garraf és la primera de les 13 comarques amb un decreixement important en el VAB (-15,1%), si la anàlisi 

es fa per comarques. El 4rt trim. De 2020 passa a ser la tercera amb més decreixement, el que vol dir que 

la recuperació respecte a les altres comarques no es veu accelerada. L’Alt Penedès està entre les tres amb 

menys caiguda total (-8%). Caldrà veure si es compleixen les prediccions estimades i com evoluciona 

l’activat econòmica en el nostre territori per veure quines hipòtesis són encertades.  

El VAB caurà en més de 300 milions d’euros a la comarca. Si extrapolem aquestes dades al valor de VAB 

de la Comarca (2.550 milions d’€)57, podem estimar que aquest 2020 la comarca del Garraf deixarà de 

generar més de 385 milions d’euros per la disminució de l’activitat econòmica.  Si calculem segons el VAB 

per habitant (16.900€) això suposa que l’any 2020 es preveu estimativament una disminució de  -2.552€ 

anuals per ciutadà/ana del Garraf. Si ho analitzem segons els llocs de treball localitzats al territori (34.025 

afiliacions) veurem que la previsió és que cada lloc de treball deixarà de generar 11.316€. 

El PIB per càpita del Garraf el segon més baix del país. Aquesta disminució pot ser encara més rellevant 

en termes macroeconòmics si tenim en compte que (en dades de 2017) el PIB per habitat de la comarca 

(19.000€) ja estava per sota de la mitjana catalana (31.200€). De fet, és el segon més baix de tot el país, 

després del Baix Penedès.  

El segon territori amb més caiguda del VAB, però amb una possible recuperació tardana més ràpida. 

L’estudi conclou que els sistemes territorials (no comarques) que mostrarien un major decreixement 

relatiu del VAB durant el 2020 són Calella (-20,5%) i Garraf, en què decau un -15%. Berga i Calaf són els 

que tenen una baixada menys acusada (-6,5%) de la Província. El Garraf és doncs, el segon territori amb 

pitjors xifres de VAB previstes de tota la província. Tot i que el 4rt trimestre de l’any passaria a ser la 9ª 

dels 31 sistemes territorials estudiats. Una de les hipòtesis podria ser que el nostre territori tindria una 

recuperació que trigui més en el temps però més ràpida que alguns altres territoris amb millors xifres.  

                                                           
57 Càlcul propi segons última dada disponible a IDESCAT: VAB. Per sectors. Comarques i Aran. 2017 
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 Elaboració pròpia. Font: Suriñach, J. (2020)f 

 

Per sub-sectors d’activitat econòmica 

Caigudes de la producció molt acusades en Hostaleria i Comerç, de les més fortes de la província. Com 

ja hem esmentat també nosaltres en altres apartats d’aquest informe, l’estudi també conclou que les 

variacions del VAB es trobarien clarament vinculades al pes que cada sector té per cada territori i que 

aquells especialitzats en els serveis i/o la construcció són els que patiran més la crisi (com és el nostre 

cas). De fet, en la distribució del VAB de la nostra comarca (riquesa econòmica) està concentrada 

precisament en el Sectors Serveis (74,4%). Així el Garraf es veu molt afectat per comportament del sector 

Serveis d’allotjament, menjar i begudes (-35%) i el Comerç a l’Engròs i al detall (-20,4%). En aquests dos 

sub-sectors te el major decreixement anual del VAB (el segon en el cas de l’Hostaleria58) de totes les 

comarques. En la resta de sectors no està en les primeres posicions però el fet de tenir caigudes sectorials 

tan acusades fa que la predicció en situï com la comarca (i sistema territorial) amb més caiguda total del 

VAB de la província, com hem vist en el punt anterior.  

 

  

  

                                                           
58 S’ha obviat la xifra de la Comarca de La Selva, composta a la província de Barcelona només per un sol municipi.  
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B) afectació de 

L’ÀMBIT SOCIOSANITARI 
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resum executiu 
La Covid-19, dades i anàlisi de la pandèmia 

- Els casos de Covid-19 a VNG que analitzem són dades disponibles del registre RSACovid-19 del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i mostren els casos positius acumulats i els 

casos sospitosos. Les dades de casos sospitosos acumulats corresponen a aquelles persones que 

en algun moment han presentat símptomes i un/a professional sanitari els ha classificat com a 

possible cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR o test ràpid) amb resultat positiu. Tots 

aquests casos són activats pel servei de vigilància epidemiològica. Els casos positius són aquells 

confirmats mitjançant (1) PCR (2) test serològic ràpid (3) test serològic Elisa i (4) via 

epidemiològica59.   

 

- Hem de tenir en compte que quan parlem de casos de Covid-19, hi ha moltes més 

persones afectades de les que recullen les estadístiques oficials. Durant el confinament, hi ha 

hagut persones que es trobaven malament, amb símptomes compatibles amb coronavirus. No 

han estat testades moltes d’elles per manca de recursos que poguessin donar resposta a fer el 

diagnòstic, però segurament estan o han estat contagiades. També n’hi ha que tenen el virus però 

són asimptomàtiques. Tampoc surten als recomptes oficials. Per tant, quan parlem de dades 

oficials, hem de precisar que el recompte oficial de persones infectades per Covid-19 pot no 

ajustar-se a la realitat.     

 

- Com a informació contextual, no podem obviar mencionar que el Ministeri de Sanitat va publicar 

una nova ordre al BOE per regular els procediments per fer la vigilància epidemiològica de la 

Covid-19 amb l’objectiu de garantir que la informació sigui “homogènia” entre les diferents 

comunitats autònomes durant la fase de “transició”.   

 

- En aquest informe analitzem l’impacte de la Covid-19 en la salut de la població en quatre nivells 

territorials:  municipal (dades de VNG i dades d’ABS), comarcal (Garraf) i sector sanitari Penedès-

Garraf. En els quatre àmbits territorials hi ha una mitjana d'un 5% de casos de Covid-19 sobre la 

població total (tant confirmats com positius). El període de les dades analitzades dels casos Covid-

19 correspon del març al mes de juny. Les dades de defuncions són del mes de març al mes de 

maig.  

 

 

                                                           
59 Tots aquells casos que han estat confirmats per un epidemiòleg com a cas positiu (Departament de Salut).  
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- El càlcul de taxes estandarditzades i taxes crues de casos de Covid-19 per 10.000 habitants el fa 

el Departament de Salut (registre RSACovid-19). És la relació dels casos positius de Covid-19 d’un 

municipi en relació a la població de referència identificada amb targeta sanitària.  

 

- En general, des de la perspectiva de gènere, la identificació de la Covid-19 té rostre 

majoritàriament de dona. Si tenim en compte les dades de Covid-19 per sexe en el sector sanitari 

Penedès-Garraf, hi ha molts més casos de Covid-19 en dones que en homes. Concretament un 

20% (+2.604) més de casos en dones. Passa el mateix a VNG on hi ha un 18% (+627) més de casos 

en dones. A la nostra ciutat, un 59% (1.976) de la població identificada amb Covid-19  a VNG són 

dones i un 41% (1.349) són homes. En consonància a aquests xifres, a VNG, també hi ha més 

defuncions registrades de Covid-19 a VNG en dones (un 13% més) que en homes durant el mateix 

període (del 12 de març al 30 d’abril).  

 

- En relació al nombre de casos, en el sector sanitari Penedès-Garraf, hi ha molts més casos de 

Covid-19 en municipis amb més nombre d’habitants. En aquest cas el municipi amb més casos 

absoluts és VNG. No podem comparar els casos de Covid-19 en dades relatives entre ABS del 

sector Sanitari Penedès Garraf ja que la població s’identifica per ABS i no disposem de la població 

sanitària de referència d’aquesta.  

 

Impacte de la Covid-19 a la població de VNG  
- Segons el registre RSACovid-19 a VNG s’identifica durant el mes de març, abril, maig i juny un 

total de 3.328 casos acumulats de Covid-19, dels quals,  419 són casos positius (18%) i 

2.909 són casos sospitosos (82 %) 1. La taxa estandarditzada de positius a la nostra ciutat és de 

62,16 casos per cada 10.000 habitants.  En tant per cent suposa un 5% de casos de la població 

total (67.086).  

 

- Si tenim en compte els casos de Covid-19 per sexe de la població a VNG, hi ha més dones (56%) 

diagnosticades de Covid-19 que homes (44%).  

 

- La via de detecció de casos Covid-19 més abundant a VNG ha estat mitjançant el PCR. Els 

resultats de les proves PCR provenen dels laboratoris propis dels centres hospitalaris del siscat o 

de laboratoris associats i/o col·laboradors. A VNG, la majoria de casos confirmats com a Covid-19 

els darrers 4 mesos (mitjana) ho han estat via PCR (92,36% dels casos), positius per test serològic 

Elisa (4,53% dels casos), positiu per Test Ràpid (2,62% dels casos) i epidemiològics (0,48% dels 

casos).   

 

- Quan més casos sospitosos, menys casos confirmats de Covid-19. Això és el que ens diu l’evolució 

de les dades de casos registrats.  El mes amb més casos positius confirmats ha estat l’abril (207), 

i el juny (24) ha estat el mes amb menys casos positius confirmats. En relació als casos sospitosos, 

passa a la inversa. El mes de març és quan menys casos sospitosos hi ha (196) i el mes de maig és 
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el que més (1.181). La mitjana mensual a VNG de casos positius durant aquests darrers 4 mesos 

(març, abril, maig i juny) ha estat de 105 casos positius i 727 casos sospitosos per mes.   

 

- Si tenim en compte l’impacte de la Covid-19 per àrees bàsiques de salut, el mes de juny l’ABS 

amb més casos positius acumulats és l’ABS2 Jaume I amb un total de 175 casos acumulats que 

equival a 68,79 casos per 10.000 habitants. També és l’ABS amb més casos sospitosos (1.111). 

Però sí tenim en compte l’afectació de casos en relació a la població de l’àrea bàsica de salut, la 

taxa estandarditzada de positius més alta per població és la de l’ABS3 - Capi de Baix a Mar (71,31 

per 10.000 habitants). Això significa que l’ABS amb més casos positius en relació a la població 

sanitària resident és la del Capi de Baix a Mar. Val a dir que, a més, la zona del Capi de Baix a Mar 

és la que té més densitat de població (5.117 habitants per km2) de les tres ABS de VNG, seguida 

de l’ABS2 Jaume I (3.839 habitants per km2) i l’ABS1 Sant Joan (950 habitants per km2).  

 

- En relació a l’impacte de Covid-19 a VNG per sexe en les àrees bàsiques de salut, l’ABS amb més 

casos positius de Covid-19 en dones és l’ABS2 Jaume I (61%). Les altres ABS tenen de mitja un 58% 

de casos positius en dones i un 42% en homes.  

 

- La demarcació territorial de defuncions registrades pels serveis funeraris Altima dóna cobertura 

a Vilanova i la Geltrú (67.086hab), Olivella (3.799hab) i Sant Pere de Ribes (30.719hab). De totes 

les defuncions (318) registrades en la totalitat d’aquests mesos, disposem de dades sobre quines 

defuncions són per raó de Covid-19 del 12 de març al 30 d’abril.  Del total de defuncions d’aquest 

període  (253), el 36% (91) és per raó de Covid-19.  D'aquestes defuncions, un 55% són dones i un 

45% són homes i els llocs de defunció, són: en un 53% (32) de casos, l’hospital, seguit amb un 37% 

(22) de les residències i un 10% (6) al domicili. 

 

- Del total de defuncions registrades per Covid-19 pels serveis funeraris (del 12 de març al 30 

d’abril) un 65% (60 defuncions) corresponen a persones residents de VNG.  Podríem dir que, per 

cada 10.000 habitants, es registren 8,94 de defuncions de Covid-19 durant els primers tres mesos 

d’Estat d’Alarma (taxa bruta). Al Garraf la taxa és de 3,74 punts més que a VNG (12,68 defuncions 

per cada 10.000 habitants).  

 

- Les defuncions registrades per part dels serveis funeraris durant alguns dels mesos de la 

pandèmia del 2020  (març, abril i maig), són un total de 318 defuncions. Pels mateixos mesos 

d’anys anteriors (2017, 18 i 19) la mitjana total era de 88 defuncions per al mateix període. Per 

tant, si tenim en compte la tendència d’augment interanual de defuncions, els primers mesos del 

2020 respecte el 2019, la variació és d’un augment del 72% (+229 defuncions registrades) . Si bé 

si podem sospitar que la pandèmia pugui incidir-hi, no podem inferir amb exactitud si és per motiu 

de Covid-19 o quines altres variables/raons poden estar involucrades.  

 

- Al mes de juny al Garraf ja es comptabilitzen 165 defuncions acumulades per motiu de Covid-

19 en aquests darrers mesos. La variació de defuncions del mes de maig al mes de juny 

incrementa un 5% (19 defuncions més). 
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- El Garraf i el Maresme són les comarques  amb menys defuncions per habitants per Covid-19 de 

la província de BCN durant el mes de maig i el mes de juny. El Garraf té de mitjana 12,33 

defuncions per 10.000 habitants i el Maresme 12,13. En canvi, la comarca amb més defuncions és 

l’Anoia amb un registre de 510 defuncions, que suposen, unes 45,66 defuncions per 10.000 

habitants.  

 Impacte de la Covid-19 en el sector sanitari Alt 

Penedès-Garraf   
- Vilanova i la Geltrú forma part de la regió sanitària de la zona Metropolitana Sud i com a capital 

de la comarca del Garraf està dins el sector sanitari que depèn del Consorci Sanitari de l’Alt 

Penedès i el Garraf. Aquesta sector sanitari forma part de les comarques de l’Alt Penedès i del 

Garraf (incloent-hi Cunit), que són un total de 34 municipis i atenen una població que s’aproxima 

als 250.000 habitants. Són 26 municipis de l’Alt Penedès i 8 municipis del Garraf i un total d’11 

àrees bàsiques de salut. Això suposa un 2,2% del territori de Catalunya i un 3,3% de la població 

de Catalunya. 

 

- Es detecta un total de 12.960 casos de Covid-19 acumulats en aquest territori, un 5% de la 

població de la zona (250.000hab). Si tenim en compte els casos per sexe, un 60% (7.782) són 

dones i un 40% (5.718) són homes. I si analitzem les dades en funció del tipus de cas, per cada 

ABS d’aquest sector hi ha una mitjana del 14% de casos confirmats de Covid-19 i un 86% de casos 

sospitosos. 

 

- El municipi amb més casos de Covid-19 per ABS del sector sanitari Penedès-Garraf, és VNG. Ara 

bé, si valorem els casos en funció de l’ABS, l’àrea bàsica de salut amb més casos de la zona és la 

del Penedès-Rural. Podríem dir que hi ha una possible associació entre nombre d’habitants i casos 

registrats (VNG és el municipi del sector sanitari Penedès-Garraf amb més habitants).  

 

- De totes les ABS del sector sanitari Penedès-Garraf hi ha una mitjana del 14% (157) dels casos 

confirmats com a positius i un 86% (1.022) com a sospitosos. El diagnòstic majoritari, doncs, dels 

casos Covid-19 és per “sospita”. L'ABS amb més casos confirmats de Covid-19 és Sant Sadurní 

d’Anoia amb un 18% (244), en canvi, les ABS amb menys casos confirmats són  Roquetes-Canyelles 

amb un 8% (73) i Penedès-Rural amb un 9% de confirmats (168). En nombres absoluts, l’ABS amb 

més casos sospitosos és la de Penedès Rural (1.637). 

 

- L’ABS amb més casos acumulats de Covid-19 en relació al total de casos  del sector sanitari (que 

no de la població), és Penedès rural (1.805), un 14% dels casos de la regió, i l’ABS amb menys 

casos acumulats és Roquetes-Canyelles amb un 6% dels casos (831).  Analitzant aquesta 

comparativa d’ABS aglutinades per municipis, el municipi amb més casos de Covid-19 és VNG 
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(26%) seguida de Vilafranca del Penedès i els municipis amb menys casos és l’ABS Cubelles-Cunit 

(6%).   

Perfils de risc de la població a VNG  
- Si tenim en compte que un dels factors de risc de la Covid-19 és l’edat, un 25% (17.048) de la 

població a VNG té més de 60 anys a VNG, de les quals, un 14% (9.497) són dones i un 11% (7.551) 

són homes.   

 

- La xarxa relacional és un dels àmbits vitals d’inclusió de les persones constituïda per les relacions 

(familiars, xarxa social, vincle amb la comunitat). Quan parlem de la soledat, com a variable per sí 

mateixa, no té perquè ser un factor de risc ni d’exclusió, però s’hi apropa quan està acompanyada 

per l’edat. La manca d’autonomia i vincles relacionals limiten la plena inclusió de la persona en el 

seu entorn. Quan mesurem la “soledat” a nivell de població, una manera d’aproximar-s’hi, i més en 

ple confinament, és tenint en compte les persones que consten empadronades soles en un nucli de 

convivència.  

- A VNG un 12% (8.201) de la població viu sola. D’aquesta població, un 5% (3.350) té més de 65 

anys. Podem dir que un 5% de la població és vulnerable a la Covid-19 i a la situació de confinament 

per edat (major de 65 anys) i perquè viu sola. En relació a les característiques de la població gran 

de VNG que viu sola, podem dir que: el 41% és major de 65 anys i un 29,5% (2.426) són dones i un 

11,27% (924) són homes. Així doncs, hi ha un 18,23% més de dones grans vivint soles que homes.   

- Si tenim en compte el factor del territori, de les àrees bàsiques de salut  de VNG on hi ha més 

gent gran que viu sola a VNG, és la zona de l’ABS3 del Capi de Baix a Mar. Un 15% de la població 

que viu sola té més de 65 anys. A l’ABS Jaume I un 9% de la població gran viu sola i a l’ABS Sant 

Joan un 7%. Si tenim en compte la informació per grups d’edat, a la zona on hi ha més població 

“molt gran” (>80anys) que viu sola, aquesta és l’ABS2 – Jaume I amb un 4% (574).   

 

Atenció a les dependències durant l’Estat d’Alarma 
- Els recursos assistencials per a gent gran de la nostra ciutat donen cobertura al 5% de la població 

gran (> 65 anys): un 2% (291) de la població de més de 65 anys va a centres de dia i de gent gran 

i un 3% (411) està en residències de gent gran. Pel que fa la taxa de cobertura de recursos 

assistencials per a persones amb discapacitat, un 3% (116) de la població amb discapacitat va a 

centres ocupacionals per a persones amb discapacitat de VNG (Idescat, 2018). 

- Durant l’estat d’alarma, des dels serveis d’atenció a les dependències, ja mes partia d’un 

escenari amb recursos limitats que no ho cobreixen totes les necessitat de les dependències. La 

situació de confinament incrementa la dificultat d’atenció i cobertura.  A més, s’han aturat les 

demandes de sol·licituds de demanda d’accés als serveis públics. Per una part, perquè s’han 

paralitzat l’atenció presencial dels serveis i per l’altre, perquè han disminuït les demandes de 

cobertura de prestacions. Aquesta “aturada” no és significativa i es detecta molta por per part de 

la gent: casos de gent sola i casos amb família.  
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- Aquells serveis que han hagut de tancar durant la primera fase de confinament van ser els serveis 

d’atenció a les dependències, les dutxes i els serveis residencials (centres de dia),  el servei de 

teràpia ocupacional i el centre especial de treball del municipi (Centre TEGAR).  

 

- A nivell municipal, des de l’atenció a les dependències, el repte ha estat reorganitzar els àpats a 

domicili, (2), reorganitzar el SAD -servei d’atenció a les dependències- i (3) reorganitzar el servei 

de dutxes. Alhora, augmenten les demandes del servei de teleassistència, tant de les persones 

que ja n’eren usuàries com de noves persones usuàries.   

 

- Al gran volum de feina que es té habitualment en l’atenció a les dependències, s’han afegit les 

noves necessitats durant el confinament. Per donar resposta a aquestes necessitats, s’ha fet molta 

orientació i acompanyament a les persones usuàries del servei. S’ha fet una tasca de detecció de 

necessitats per tal d’establir prioritats per donar urgència a la població més vulnerable; s’han 

trucat a totes les persones més grans de de 70 anys (regidoria de Gent Gran) i s’ha intensificat el 

seguiment de famílies amb fills amb discapacitat. 

 

- En relació a la identificació d’escenaris de futur que es puguin donar en l’ atenció a les 

dependències post Covid-19, es preveu que hi haurà la necessitat d’un reforç i augment del SAD.  

Per una part, com a conseqüència del confinament, es nota un deteriorament funcional de les 

persones confinades i  es requerirà de repensar noves maneres d’atenció: els tipus de 

professionals i/o formació requerida per donar cobertura aquest servei (teràpia ocupacional), 

augmentar els professionals (quantitativament) a l’hora que augmentar la formació professional 

d’aquests (qualitativament). Per l’altra part, es percep més malestar, sobrecàrrega i símptomes 

de claudicació de les persones cuidadores. Les i els professionals estan fent més intervenció en 

l’acompanyament a través de l’escolta activa, contenció i suport en la reorganització familiar.  

 

- Pel que fa els recursos ¡ assistencials, la reobertura dels centres de dia a partir d’ara no serà tal 

com l’hem conegut fins ara, sinó que serà una reobertura adaptada a la prevenció de contagi de 

la Covid-19 i això limitarà molts centres que ara estaven ocupats al 100% i amb llista d'espera. 

Probablement, això també afectarà a la intensitat en què les persones podran assistir a aquest 

recurs. En el moment que parlem amb l’EAD (4 juny) aquest retorn es troba en construcció i 

pendent d’instruccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Parlem de població 

vulnerable i fràgil i en el moment que una persona que assisteix a centre de dia es contagiés, les 

possibilitats de contagi generalitzat serien molt altes, amb tot el que això suposaria. És una 

situació complexa que s'està treballant. 
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Impacte social Covid-19 a VNG 
En els següents informes d’aquesta sèrie, a més de les dades de mercat de treball i model productiu, i 

afectació de casos Covid-19 en la salut de la població de VNG,  presentarem indicadors socials sobre la 

incidència de l’emergència sanitària en la població en situacions d’exclusió més servera i en la població en 

general a la nostra ciutat. Com s’ha vist intensificat el volum de situacions ateses per part dels serveis 

públics locals i la naturalesa d’aquestes situacions ateses durant la declaració d’Estat d’Alarma. La 

recopilació i anàlisi d’aquesta informació és amb la col·laboració de diferents serveis i professionals de 

referència de l’Ajuntament de VNG i/o externs a qui els agraïm la seva predisposició i col·laboració. Així 

doncs, en la mesura del possible, intentarem aproximar-nos en detectar quin ha estat  l’impacte social de 

la Covid-19 i del confinament en la població:   

Per als propers informes d’aquesta sèrie disposarem de les dades d’AQuAS -Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut-  sobre com afecten les desigualtats 

socioeconòmiques en el nombre de casos i la mortalitat per COVID-19 a Vilanova i la Geltrú. 

1. En la situació de diferents col·lectius de població amb perfils socials de més vulnerabilitat social i 

exclusió a través de l’anàlisi d’indicadors de diferents serveis d’Acció Social de de l’Ajuntament de 

VNG: les situacions de sensellarisme; de  la infància i adolescència en risc;  del servei prelaboral, etc.  

2. Hi ha més persones usuàries dels serveis socials bàsics? Quines problemàtiques socials s’han agreujat? 

S’identifiquen “noves borses de pobresa”? quins nous perfils s’atenen?    

3. En les situacions de violència de gènere, violència intrafamiliars i de convivència en l’espai públic i 

privat -servei de prevenció i gestió de conflictes-. S’han incrementat els casos de violència masclista? 

A quins perfils de població afecta més? Quin tipus de conflictes comunitaris i/o intrafamilars s’han 

donat durant el confinament? Quins s’han agreujat o minvat?   

4. En la situació de l’habitatge, quines demandes es tenen en compte aquelles mesures extraordinàries 

que s’han pres per respondre  a les situacions d’emergència habitacional i exclusió residencial.   
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1. Introducció a l’impacte 
sociosanitari 

La Covid-19, la pandèmia global del segle XXI. Segons el CIS -Centre d’Investigació Sociològica (Baròmetre 

especial d’abril, 2020), el primer i principal problema que existeix actualment a Espanya té a veure amb 

el coronavirus (42,3%). La Covid-19 és la malaltia produïda pel coronavirus SARS-CoV-2, identificat per 

primera vegada el desembre del 2019. A nivell global s’identifica la transmissió i propagació d’aquest virus 

com a pandèmia, una epidèmia que afecta greument a una àrea geogràfica més extensa i habitualment a 

més d’un país. La Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació 

d’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19 a “pandèmia internacional”. La rapidesa de 

l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional i la magnitud global de la crisi sanitària, ha requerit 

per part dels governs la presa de decisions extraordinàries. El 14 de març de 2020 el govern espanyol 

declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19, 

declaració que dura fins el 21 de juny del mateix any60.  

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Centers for Disease Control and Prevention dels Estats 

Units han inclòs el nou codi U07.1 Covid-19 a la Classificació internacional de malalties. A Catalunya, la 

CIM-10-MP/SCP, és el nou estàndard de codificació de les dades clínico-assistencials (morbiditat i 

procediments) de l’activitat que es duu a terme en la xarxa sanitària de Catalunya i forma part del Catàleg 

de diagnòstics i procediments del Pla de sistemes de CatSalut. El Ministeri de Sanitat va emetre un 

comunicat on s’especifica aquesta inclusió i el canvi que comporta en la normativa de codificació, amb 

inici de vigència a partir de l’1 de juliol de 2020.  

 

Poblacions de risc, s’han identificat aquells grups de població més vulnerables a la Covid-19 i s’han 

classificat com a “població vulnerable”. Aquests perfils poblacionals responen a variables relacionades 

amb l’estat de salut i factors demogràfics. Són les malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió; la 

malaltia hepàtica crònica; la malaltia pulmonar crònica; la malaltia renal crònica, la immunodeficiència i 

el càncer en fase de tractament actiu. A més d’aquest grup de malalties, es consideren factors de risc ser 

major de 60 anys, la obesitat mòrbida (IMC>40) i l’estat d’embaràs (com a precaució)61. En relació a l’edat, 

hi ha vàries tendències a considerar que es població de risc a partir dels 65 anys i no els 60 anys (l’informe 

d’AQuAS62).  

                                                           
60 Reial decret 463/2020, de 14 de març, per el qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 

ocasionada per la Covid-19. BOE. Núm 67, de 14/03/2020.  
61 Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al SARS-CoV-2. 8 de juny, 2020. 
Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral. Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació. Ministeri de 
Sanitat.   
62 Vivanco-Hidalgo RM, Vela E, Clèries M, Monterde D. Informe sobre les característiques sociodemogràfiques, clíniques i els factors 

pronòstics dels pacients amb el diagnòsitc de Covid-19 a Catalunya. Resum executiu. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació 

Sanitàries de Catalunya (AQuAS); 2020.  
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Més enllà de la situació de salut de la població, la Covid-19 afecta a tothom per igual? Les principals 

desigualtats en la salut deriven de les condicions en les quals les persones neixen, creixen, viuen, treballen 

i envelleixen. Aquestes condicions influencien en els problemes en la salut de la població a través dels 

anomenats “determinants de la salut” (Dahlgren i Whitehead, 1991), els quals estan majoritàriament fora 

del nostre abast i control individual.  Són una interrelació  de variables que depenen, des de l’estil de vida 

i hàbits saludables de les persones a factors més relacionats amb el nostre origen social. Factors com són 

la xarxa social i comunitària amb la que interactuem i d’altres més estructurals i subjectes a decisions 

públiques. Les  condicions polítiques, socioeconòmiques, culturals i mediambientals afecten la nostra 

qualitat de vida i de treball. Situacions com l’atur o la precarietat laboral, les condicions d’habitatge o la 

qualitat dels serveis sanitaris i socials afecten a la generació de desigualtats en la salut. S’estima que un 

80% dels determinants de la salut són fora del sistema sanitari. 

 

El nivell econòmic de la població afecta la probabilitat de tenir Covid-19 , “el cercle de pobresa-malaltia 

està molt establert: la gent amb menys ingressos emmalalteix més. El coronavirus també és més prevalent 

en barris socioeconòmics més deprimits. L’impacte del confinament s’intensifica en aquests” (Joan 

Benach). A Catalunya s’observen desigualtats segons gènere i nivell socioeconòmic individual, tant el els 

casos de Covid-19 com en la mortalitat. A més baix nivell socioeconòmic, més elevades taxes de casos i de 

mortalitat, segons un informe d’AQuAS63 on es constata que la situació socioeconòmica individual de la 

població i l’Àrea Bàsica de Salut de residència té una possible associació al nombre de casos detectats i de 

mortalitat per Covid-19. Per al proper informe d’aquesta sèrie disposarem de les dades d’AQuAS -Agència 

de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut-  sobre l’impacte de les desigualtats 

socioeconòmiques en el nombre de casos i la mortalitat per COVID-19 a Vilanova i la Geltrú.  

 

  

                                                           
63 Desigualtats socioeconòmiques en el nombre de casos i la mortalitat per Covid-19 a Catalunya. Barcelona: Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàris de Catalunya (AQuAS). Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2020. 
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2. Factors sociodemogràfics 
de risc 

En aquest primer informe, identifiquem i analitzem les següents variables com a factors de risc i són: 

l’EDAT i la SOLITUD a partir de la situació de convivència a la llar de les persones grans.  Així doncs, 

focalitzem la identificació de la població major de 60 anys i la població gran que viu sola. L’edat i la situació 

d’empadronament de les persones grans.  Si bé el fet de viure sol no és un element per sí mateix “de risc”, 

si ho és l’aïllament com a factor que pot incrementar el risc i exclusió de les persones, especialment les 

persones grans. És un factor de risc des de la perspectiva social i comunitària (la soledat) i ho ha estat 

especialment durant el confinament. Les persones grans soles han estat potencialment fràgils durant la 

pandèmia. 

Notes metodològiques de la naturalesa de les dades de població  

 Les dades de població analitzades corresponen al Padró Municipal d’Habitants (1 de gener, 2020). 

El registre de població de Padró, no es correspon amb exactitud amb el registre de població de 

l’Idescat (dades oficials 2019). Des del padró municipal es contempla una part de la població 

empadronada en sol no urbà (zones periurbanes) que fan un sumatori de la població total en de 

68.087 habitants. En canvi, l’Idescat registra (any 2.019), 67.086 habitants. Parlem d’una diferència 

de 1.001 habitants que no es contemplen en xifres oficials.   

 

 Quan tenint en compte les dades d’Idescat, són dades de població per a l’any 2.019 (les disponibles 

més actuals). Comparem les dades amb altres territoris, tenim en compte les dades d’Idescat.  

 

 Per una part, analitzem les dades globals de VNG (Idescat, 2019) i per l’altre, les dades territorials 

en funció de l’ABS (Padró Municipal, gener 2020). Les dades més actualitzades d’Idescat eren del 

2019. 

 

 Des del servei d’Informació de Base i desenvolupament web (Aj VNG) ens van donar suport l’any 

2.108 per poder crear un criteri de classificació de les dades de padró per divisió territorial (àrees 

bàsiques de salut -ABS-). Aquest criteri de classificació es suma com a criteri alternatiu d’anàlisis 

territorial a la informació de població per barris (associacions de veïns). Hem fet ús de la divisió 

territorial pel tram de zones corresponents a les ABS per tal de poder aproximar-nos al perfil 

sociodemogràfic corresponent a les àrees d’atenció a la salut pública de la ciutat. Això ens ha 

possibilitat analitzar la distribució de la població a VNG per sexe, edat i full padronal (persones que 

viuen soles). Val a dir que el criteri de selecció del rang d’edat no es correspon amb precisió amb el 

perfil de població de risc (pob>60 anys). El tram preestablert en aquesta divisió territorial és el de 

la població >65 anys.   
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A VNG un 25% (17.048) de la població té més de 60 anys, tendència similar a d’altres territoris (Catalunya 

i regió metropolitana sud). Si tenim en compte el gènere, hi ha un 4% (1.946 + ) més de població femenina 

major de 60 anys (9.497) que de població masculina d’aquesta edat (7.551). En global, a la nostra ciutat hi 

ha 67.086 persones empadronades de les quals un 16% és menor de 15 anys (10.700), un 65% és població 

en edat de treballar (entre 16 i 64 anys) i un 19% és població en edat no activa (65 anys i més). La densitat 

de població del municipi és de 1.974 habitants/km2 (Idescat, 2019).  

 

Font de dades: Idescat 

A Vilanova i la Geltrú consten empadronades amb un sol full padronal unes 8.201 persones. Això 

representa un 12% del total de la població registrada al Padró (68.087), del qual un 5% (3.350). són persones 

que tenen més de 65 anys.  
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Població a VNG per Àrees Bàsiques de Salut 

Vilanova i la Geltrú té tres àrees bàsiques de salut que donen atenció a la població. L’atenció primària i 

comunitària és el primer nivell d’accés de la ciutadania a l’assistència sanitària, a través dels serveis 

existents de les àrees bàsiques de salut (ABS). La seva delimitació es determina en funció de factors 

geogràfics, demogràfics, socials i epidemiològics, de l’accessibilitat de la població als serveis, i de l’eficiència 

en l’organització dels recursos sanitaris. Si tenint en compte les característiques demogràfiques de la 

població que viu en les zones delimitades per les ABS, ens permet aproximar-nos a observar si els factors 

sociodemogràfics de risc de població a la Covid-19 són menors o majors64.  

Quan tenim en compte la població per ABS a Vilanova i la Geltrú, partim de dues fonts de referència. Per 

una part, hi ha les persones usuàries dels serveis públics de salut, i són, les persones registrades amb targeta 

sanitària (departament de salut) com a usuàries d’una àrea bàsica de salut determinada. A quin centre 

d’atenció primària estem registrats. Per una altre part, des del padró municipal, tenim en compte la 

població empadronada a la “zona física” corresponent a l’àrea bàsica de salut. Ambdós correspondències 

territorials no tenen perquè coincidir, però ens donaran dues aproximacions de la densitat i perfil de 

població que hi habita. En l’anàlisi de la població per edats tenim en compte les dades del padró municipal.  

Les  persones assegurades per àrees bàsiques de salut tenen la targeta sanitària individual (TSI) que les 

identifica i acredita com a usuaris/àries del sistema sanitari públic de Catalunya. D’acord amb això, la llei 

estableix que totes les persones residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons 

públic, per mitjà del Servei Català de la Salut. Es dóna servei a tota la població, sense exclusions, en tots els 

àmbits de la medicina -preventiva, curativa, rehabilitadora i pal·liativa i en promoció a la salut i en totes les 

etapes de la vida65.  

                                                           
64 Ordenació territorial de l’atenció primària i comunitària en àrees bàsiques de salut. Catàleg de serveis. Generalitat de 

Catalunya.  
65 Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la 

Salut.   
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A efectes del dret universal a l’assistència sanitària s’entén per residents a totes les persones empadronades 

en un municipi de Catalunya i aquelles persones que acreditin l’arrelament a Catalunya mitjançant els 

criteris que es despleguin per reglament i que han de tenir per objecte donar accés a l’assistència sanitària, 

amb càrrec a fons públics, a persones i col·lectius en risc d’exclusió social.  

En l’hipotètic cas que la totalitat d’una població empadronada en una zona fes ús del servei sanitari 

d’aquest, la població empadronada i el nombre d’assegurats es correspondria No obstant, pot haver-hi 

distorsions en la correspondència de les dues “fonts de referència de població”,  com per exemple, que 

persones empadronades en una zona siguin usuàries d’un centre d’atenció primària d’una altre zona o que 

resideixen a VNG però no hi estiguin empadronades, etc. A VNG la diferència entre població empadronada 

i població assegurada al sistema català de salut és d’un 3%. Hi ha  757 persones que sí estan empadronades 

però no consten com a assegurades a les àrees bàsiques de salut de VNG.   

 

Si tenim en compte la densitat de població per Àrees Bàsiques de Salut a VNG, la zona amb més població 

per km2 és la del Capi de Baix a Mar amb 5.117 habitants per km2, també és la l’ABS amb la taxa 

estandarditzada de més positius per 10.000hab. En canvi, l’ABS de Sant Joan si bé és la zona amb més km2 

(23km) és la zona amb menys densitat de població (950 persones per km2). Val a dir que en l’apartat de 

casos Covid-19, observem com l’ABS amb més densitat de població té la taxa estandarditzada de positius 

més alta per 10.000 habitants (el Capi de Baix a Mar el mes de juny és l’ABS amb la taxa més alta). En aquest 

sentit, citem un anàlisis que s’ha fet relacionant densitat de població amb casos de Covid-19 de varis 

municipis:  “Analitzant les 67 ABS s’obté una correlació positiva amb associació alta (coeficient de Pearson 

r=0,76), és a dir, més població, més casos positius 66. En aquest cas no hem calculat el coeficient de pearson 

per a les ABS de VNG i fem una aproximació en la interpretació de les dades (però no càlcul estadístic).  

                                                           
66 Anàlisi dels positius Covid-19 a les ABS del Perfil de la ciutat (Xavier Vallès Ubeda).  
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La piràmide d’edats per àrees bàsiques de salut ens mostra que hi ha una tendència molt similar de les 

característiques de la població per edat i sexe en funció entre les tres ABS. Si bé l’ABS on hi ha menys 

densitat de població és la del Capi de Baix a Mar, aquesta és en la que hi ha més població gran en relació a 

la població que hi viu (un 22% de pob de > de 65 anys i en les altres ABS és del 20%), i a més, aquesta 

població gran són sobretot dones (un 3%+). En relació a la distribució de la població per sexe, en les ABS1 i 

ABS3 hi ha més població femenina que masculina (un 2%+) en canvi, en l’ABS2 hi ha un equilibri (50% pob 

masculina i femenina).  
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Font de dades: Padró Municipal d’Habitants. Gener, 2020. 

A VNG un 12% (8.201) de la població viu sola. D’aquesta població, un 5% (3.350) té més de 65 anys. Podem 

dir que un 5% de la població és vulnerable a la Covid-19 i a la situació de confinament per edat (major de 

65 anys) i perquè viu sola. En relació a les característiques de la població gran de VNG que viu sola, podem 

dir que: el 41% és major de 65 anys i un 29,5% (2.426) són dones i un 11,27% (924) són homes. Així doncs, 

hi ha un 18,23% més de dones grans vivint soles que homes.   
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Font de dades: Padró Municipal d’Habitants. Gener, 2020. 

 

Si al factor de vulnerabilitat de la Covid-19 de l’edat li sumem el factor d’aïllament”, la zona on hi ha més 

població de gent gran i, que a més viu sola, és la zona de l’ABS3 del Capi de Baix a Mar. Un 15% de la 

població que té més de 65 anys viu sola. Si tenim en compte la informació per edats, a la zona on hi ha més 

població “molt gran” (>80anys) que viu sola, aquesta és l’ABS2 – Jaume I amb un 4%.  
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3. Impacte de la Covid-19 en la 
salut de la població 

 

L’11 de març del 2020, la OMS -Organització Mundial de la Salut- determina l’avaluació de la Covid-19 

com a pandèmia mundial. Es considera una pandèmia “pels alarmants nivells de propagació de la malaltia, 

per la seva gravetat i pels nivells alarmants d’inacció” (es sobreentén que la inacció a la que es refereix és 

a la dels Estats).  Mundialment, la Covid-19 ha afectat ja a 215 països o territoris amb més de 10  milions 

de casos positius i 507.435 morts i 5.371.573 persones recuperades, segons darreres dades publicades 

per l’OMS -Organització Mundial de la Salut- (30 juny 2020). A nivell global, la meitat de casos confirmats 

es corresponen a la regió europea amb un total de 2.699.412 casos i amb 197.337 morts (39% casos 

mundial). Dels casos confirmats de Covid-19 a la regió europea, Espanya té un 9,2%.  En xifres absolutes 

parlem d’un total de 248.970 casos confirmats i 28.346 morts a l’Estat Espanyol.  
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Font de dades: Organització Mundial de la salut. Regió Europea. 30 de juny de 2020. 

 

L’1 de juliol ja hi han 61.888 casos confirmats de Covid-19 a Catalunya, 26.172 altes hospitalàries i 

5.673 defuncions.  

 

Font de dades: Portal de Dades Obertes 

 

Notes metodològiques de la naturalesa de les dades de casos Covid-19 

 El període de les dades analitzades en aquest informe dels casos de Covid-19 es correspon als mesos 

de març, abril, maig i juny. En relació a les dades de VNG, concretament, es correspon del 7 de març 

al 30 de juny del 2020; i les dades disponibles i anàlisi de la Covid-19 pel sector sanitari Penedès-

Garraf correspon al període del 28 de febrer al 29 de juny.  Si traduïm aquest tram temporal amb 

l’ordre cronològic per fases de desescalada, podem dir que les dades es corresponen des de l’inici de 

l’estat d’alarma, la fase 0, la fase 1, la fase 2 i la fase 3 fins la “nova normalitat”67.  

 

Fase 0: del 4 a l’11 de maig. Preparació de la desescalada.  
Fase 1: de l’11 al 25 de maig. Inici parcial de les activitats. 
Fase 2: del 25 de maig al 8 de juny. Obertura de locals amb limitació d’aforament 
Fase 3: del 8 al 22 de juny. Flexibilització de la mobilitat en general. 

                                                           
67 Font: https://www.ccma.cat/tv3/planta-baixa/les-fases-del-calendari-de-

desconfinament/noticia/3008312/ 

 

https://www.ccma.cat/tv3/planta-baixa/les-fases-del-calendari-de-desconfinament/noticia/3008312/
https://www.ccma.cat/tv3/planta-baixa/les-fases-del-calendari-de-desconfinament/noticia/3008312/
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“Nova normalitat”, a partir del 22 de juny. 

 

 Les dades disponibles provenen del registre RSACovid-19 del Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya i mostren dades dels casos positius acumulats i els casos sospitosos (dades obertes 

Govern de Catalunya). La freqüència d’actualització d’aquesta informació és contínua -diària- i està 

desagregada per sexe i ABS -àrees bàsiques de salut-.  És un registre continu amb les corresponents 

altes, baixes i modificacions constants de valors i, en segon lloc, una font d’informació dinàmica i 

variable ne quant a metodologia (i les seves limitacions).  

 

 Les dades que es mostren són aquelles en les quals s'ha pogut identificar la zona de residència que 

consta a la targeta sanitària.  

 

 Divisió i anàlisis territorial. Per a la gestió dels serveis sanitaris, el Servei Català de la Salut divideix 

sectorialment Catalunya en 7 regions sanitàries, que es subdivideixen en 30 sectors sanitaris i 

aquests, en 373 àrees bàsiques de salut.  

 

 Els casos positius acumulats són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o 

test ràpid o test ELISA) i han estat confirmats per un epidemiòleg/a com a cas positiu. Les dades que 

es mostren són aquelles en les quals s’ha pogut identificar la zona de residència que consta a la 

targeta sanitària. La població subjecte és la del Registre central de població de CatSalut (RCA). El 

Servei Català de la Salut registra les persones amb dret a rebre assistència sanitària de finançament 

públic a Catalunya, conté les regions sanitàries i àrees bàsiques de salut del mapa sanitari català, i el 

nombre de persones assegurades a cadascuna d’elles. 

 

Els resultats de les proves PCR provenen dels laboratoris propis dels centres hospitalaris del siscat o 

de laboratoris i presenta una elevada variabilitat de resultats possibles. El dijous 14 de maig es va 

detectar un error sistemàtic en un centre, on s’aplicava una taula de conversió interna. En aquest 

cas, els casos rebuts del laboratori amb l’etiqueta “no detectable” el traduïa com a “no concloent”. I 

aquesta categoria s’ha emprat per a casos probables (epidemiològicament positius) però l’etiqueta 

“no detectable” es tradueix com a cas negatiu (sospitós). El total de casos reportats a 17 de maig del 

2020 (abans de la correcció́ de l’error) va ser de 63.441. Les dades que es reporten a 18 de maig 

(esmentat l’error) és de 60.148. Per tant una reducció́ de 3.293 registres que no quedaran 

classificats com a positius en la base de dades. Mancances disposició de dades: encara falta la 

segmentació per franges d’edat i el número de persones recuperades i mortes, segmentades també 

per municipis, sexe i edat. També manquen les dades de persones hospitalitzades i ingressades en 

unitats de cures intensives.  

 

 Els casos sospitosos acumulats corresponen a persones que en algun moment han presentat 

símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova 

diagnòstica (PCR o test ràpid) amb resultat positiu.  

 

http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus
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 Les defuncions oficials registrades per motiu de Covid-19 pel Departament de Salut estan 

disponibles per divisió territorial comarcal. Per tant, les dades que mostrem són de la comarca del 

Garraf.  Les defuncions registrades per Covid-19 a VNG són dades proveïdes pel servei funerari 

Altima. Ens han facilitat dades setmanals amb el desglossament diari del tancament real de la 

setmana anterior68. La mostra de defuncions registrades per part del tanatori són aquelles que la 

família sol·licita enterrar a la ciutat. Així doncs, poden haver-hi casos de defuncions registrades 

en altres localitats, però que la família sol·licita que siguin enterrades a VNG. No es tenen en 

compte aquells casos de persones empadronades a VNG que la família ha sol·licitat enterrar-les 

en altres municipis.   

 

Quan parlem de la identificació de casos de Covid-19, és la valoració del professional sanitari  el 

principal criteri diagnòstic. Les proves de detecció són eines de suport que complementen la seva 

valoració. Els i les professionals sanitàries són qui indiquen si cal fer alguna de les proves i qui en 

pot interpretar els resultats. Cada tipus de prova té diferents utilitats en funció de les 

circumstàncies de cada pacient i de la fase de la pandèmia.  El Departament de Salut és qui 

determina els protocols i les pautes per a la realització de les proves. Les pautes de realització per 

a proves i tests s’adapten segons la fase de la pandèmia ( Departament de Salut, 5 de maig). 

 

Si la prova que dóna positiu és la PCR, significa que la persona ha estat en contacte recent amb el 

virus. En aquest cas, els/les professionals sanitaris indiquen el que s’ha de fer.  En cas que es tracti 

del test ràpid serològic, el resultat positiu vol dir que s’ha tingut contacte en algun moment amb el 

virus de la Covid-19 i que l’organisme ha generat anticossos per defensar-se davant la malaltia. Tot 

i així, s’han de seguir les mesures de prevenció perquè encara que s’hagi passat el virus es pot seguir 

sent un vector de transmissió. En el cas que el resultat del test sigui negatiu, el/la professional 

sanitari ha de valorar si cal confirmar-lo amb la realització de la PCR en funció del criteri clínic del 

pacient. Actualment la durada de la immunitat contra la Covid-19 es troba en fase d’investigació 

(Departament de Salut, 5 de maig). 

 

  

                                                           

68
 Les disposició de les dades és setmanal degut a la dificultat de disposar de dades reals diàries ja que fins que el servei 

no està tramitat no es sap amb precisió si es demana el servei de funerària amb Altima o un altre operador funerari.  
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3.1. Afectació al sector sanitari Alt Penedès-Garraf  
Els sectors sanitaris són la divisió sanitària de Catalunya establerta pel Servei Català de Salut per a 

la gestió dels serveis sanitaris. És una divisió jeràrquica que divideix el territori de Catalunya en 

regions sanitàries, que es subdivideixen en sectors sanitaris i aquests, en àrees bàsiques de salut. 

Aquestes són l’àrea territorial primària d’atenció a la ciutadania, al capdavant de la qual, hi ha un 

centre d’assistència primària.  El territori català es divideix en 7 regions sanitàries, delimitades a partir 

de factors geogràfics, socioeconòmics i demogràfics. Compten amb una dotació adequada de recursos 

sanitaris d’atenció primària i d’atenció especialitzada per atendre les necessitats de la població 

(CatSalut. Servei Català de la Salut).  

 

Les regions sanitàries catalanes són les Terres de l’Ebre, Tarragona, Barcelona ciutat, zona 

Metropolitana Nord, zona Metropolitana Sud, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran i Girona. 

La zona de Barcelona es divideix en tres àmbits: Àmbit Metropolità Nord que comprèn l'àmbit 

territorial del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. L’Àmbit 

Metropolità Sud que comprèn l'àmbit territorial de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el 

Barcelonès Sud i Barcelona ciutat amb els districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia, Horta- 

Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Monjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. 

 

Cada regió sanitària  té correspondència una o dues àrees de gestió sanitària de l’ICS -Institut Català 

de la Salut-, que és l’organisme de gestió dels recursos sanitaris. Cada sector sanitari és una agrupació 

de municipis sencers. La codificació de les regions sanitàries no és oficial sinó que, són uns 

identificadors que s’han assignat a aquesta base de dades i, per les ABS, és un número d’ordre no 

oficial (Idescat, Divisió territorial sanitària). L’Àmbit Metropolità Sud comprèn l’àmbit territorial de 

l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès Sud.  

 

Vilanova i la Geltrú forma part de la regió sanitària de la zona Metropolitana Sud i com a capital de 

la comarca del Garraf està dins el sector sanitari que depèn del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i 

el Garraf, organització consorcial íntegrament pública, majoritàriament participada pel Servei Català 

de la Salut (CatSalut) i amb presència de les administracions locals. El Govern de la Generalitat va 

aprovar la constitució d’aquest consorci a principis del 2019 per tal d’abordar les necessitats dels dos 

territoris amb una major eficiència assistencial i per millorar l’atenció sanitària de la població, i alhora 

potenciar la innovació, la recerca i la docència.  El sector sanitari Alt Penedès-Garraf comprèn les 

comarques de l’Alt Penedès i del Garraf (incloent-hi Cunit) i són un total de 34 municipis que atenen 

una població que s’aproxima als 250.000 habitants: 26 d’aquests municipis formen part de l’Alt 

Penedès i 8 municipis del Garraf i un total d’11 àrees bàsiques de salut. Això suposa un 2,2% del 

http://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=22&inf=s
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territori de Catalunya i un 3,3% de la població de Catalunya69. Amb aquest nou consorci es 

comptabilitzen uns 280 llits d'aguts, 165 llits sociosanitaris i 68 residencials i unes 20.000 altes d’aguts 

a l’any70.  

La selecció i anàlisis de les dades de casos de Covid-19 de el sector sanitari Penedès-Garraf 

correspon al període del 28 de febrer al 29 de juny.  Val a dir que les dades corresponen a àrees 

bàsiques de salut, que no a municipis, per tant, hi ha municipis petits que comparteixen la mateixa 

àrea bàsica de salut (com és el cas de Ribes-Olivella o els municipis petits de Penedès rural).  

 

Font de dades: Sector sanitari. Recursos d’Atenció Primària de Salut. Alt Penedès i Garraf, 2018 

                                                           
69 Pla Estratègic Sanitari Alt Penedès i Garraf 2018-2021. Juny, 2018. Servei Català de la Saut i Departament de Salut 

(Generalitat de Catalunya).  
70 Font de dades: https://www.csap.cat/informacio-corporativa/noticies/550/el-govern-de-la-generalitat-aprova-la-constitucio-

del-consorci-sanitari-alt-penedes-garraf 

https://www.csap.cat/informacio-corporativa/noticies/550/el-govern-de-la-generalitat-aprova-la-constitucio-del-consorci-sanitari-alt-penedes-garraf
https://www.csap.cat/informacio-corporativa/noticies/550/el-govern-de-la-generalitat-aprova-la-constitucio-del-consorci-sanitari-alt-penedes-garraf
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Elaboració Pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

 

Es detecta un total de 12.960 casos de Covid-19 acumulats en el sector sanitari d’Alt Penedès-Garraf 

durant el mes de març, abril i maig, dels quals, un 60% (7.782) de casos són dones i un 40% (5.178) 

són homes. És especialment significativa la diferència per sexe en el cas de l’ABS Jaume I de VNG (un 

11% més de dones que d’homes) i en el cas de Cubelles-Cunit (un 13% més de dones que homes). Si 

tenim en compte la proporció de casos Covid-19 per ABS en relació al total de casos de el sector 

sanitari (que no de la població), l’ABS amb més casos acumulats és Penedès rural (1.805), un 14% dels 

casos de la regió, i l’ABS amb menys casos acumulats és Roquetes-Canyelles amb un 6% dels casos 

(831).  Si tenim en compte aquesta comparativa per ABS aglutinades per municipis, el municipi amb 

més casos de Covid-19 és VNG (26%) seguida de Vilafranca del Penedès i els municipis amb menys 

casos és l’ABS Cubelles-Cunit (6%).  Per cada ABS de el sector sanitari Penedès-Garraf hi ha una 

mediana de 1.137 casos de Covid-19. En relació al sexe, hi ha més casos confirmats de Covid-19 en 

dones que en homes per tota el sector sanitari Penedès - Garraf.  
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Font: Sector sanitari. Recursos d’Atenció Primària de Salut. Alt Penedès i Garraf, 2018 

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya.  

Si tenim en compte tota la població dels municipis del sector sanitari de l’Alt Penedès-Garraf 

(250.000hab) un 5% (12.960)  d’aquesta població, són casos confirmats i/o sospitosos de Covid-19. 

D’aquest total de casos, un 60% (7.782) són dones i un 40% (5.178) són homes. La prova que s’utilitza més 

per testar els casos és el PCR  (13% casos) i l’1% són casos confirmats per via epidemiològica (0,3%), positiu 

per Elisa (0,3%) i un 0,43% (positiu per Test Ràpid).  
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Si tenim en compte els casos de Covid-19 per ABS d’aquesta regió, el municipi amb més casos és 

Vilanova i la Geltrú.  Ara bé, si tenim en compte els casos de Covid-19 per ABS en relació al total de casos, 

l’àrea bàsica de salut amb més casos és la del Penedès-Rural. Podríem dir que hi ha una possible  associació 

entre nombre d’habitants i casos registrats (VNG és el municipi amb més habitants de la regió Penedès-

Garraf).  

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya.  
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Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya.  

Per cada ABS hi ha de mitjana d’un 14% de casos confirmats de Covid-19 i un 86% de casos sospitosos. Si 

tenim en compte els casos de Covid-19 pel resultat de la prova, l’ABS amb més resultats positius és Sant 

Sadurní d'Anoia (21%) i l’ABS amb menys resultats positius és Roquetes-Canyelles (9%). En relació als casos 

per sexe, una mitjana del 15% de dones donen positiu a la prova (102 casos positius per ABS) i un 85% (605 

casos per ABS) són casos sospitosos. En el cas dels homes, una mitjana del 12% (15 casos de mitjana per 

ABS) dóna positiu en les proves diagnòstic i un 88% (417 casos de mitjana per ABS) són casos sospitosos. 

 

Elaboració propia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya.  
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Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 
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3.2. Afectació a VNG i evolució dels casos   
Segons el registre RSACovid-19 a VNG s’identifica durant aquests darrers 4 mesos un total de 3.328 

casos acumulats de Covid-19, dels quals,  419 són casos positius (18%) i 2.909 són casos sospitosos (82 

%) 71. La taxa estandarditzada de positius a la nostra ciutat és de 62,16 casos per cada 10.000 habitants. 

En aquests 4 mesos el tipus de prova que s’ha aplicat més per a detectar els casos de Covid-19 és el PCR 

(mitjana d’un 17%) i l’altre 1% són casos confirmats per Elisa, test ràpid o via epidemiològica. Si tenim en 

compte aquesta informació per mesos, el primer mes de l’Estat d’Alarma, el març,  hi havia quasi bé tants 

casos confirmats per PCR (133) com casos sospitosos (196). En canvi, a mesura que passa el temps, 

augmenten els casos sospitosos (variació mensual d’un 25% més) però disminueixen els casos confirmats 

via PCR (variació mensual d’un -86% a la baixa). 

 

Font de dades: Casos acumulats Covid-19 a VNG el 30 de juny del 2020. Departament de Salut.  

Dades actualitzades diàriament. 

                                                           
71 A data de 30 de juny del 2020, en el mapa interactiu de casos per municipi (dades actualitzades SARS-CoV-2 ) surt que a VNG 

hi ha 421 casos positius confirmats i 2.966 casos sospitosos. En canvi, en els sumatori de casos Covid-19 de dades obertes 
(dept.salut) es calcula un total de 419 casos positius i 2.909 sospitosos. Aquesta diferència es deu a que la última data de consulta 
de les dades de govern obert és el 31 de juny i les dades disponibles fins llavors són fins el 27 de juny de 2020. En aquests dos 
dies augmenta en 2 casos els positius i en 65 els sospitosos de Covid-19 a VNG.      
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Més dones diagnosticades de Covid-19 que homes, a VNG. El 56 % (1.864) dels casos detectats de Covid-

19 a VNG són dones i el 44% (1.464) són homes.  Hi ha més casos de positius i sospitosos en dones. Un 

63% (266) de les dones han donat positiu en les diferents proves diagnòstiques (positiu PCR, elisa, test 

ràpid i servei epidemiològic) envers un 37% (153) dels homes. Un 59% (1.711) dels casos sospitosos són 

dones envers un 41% (1.198) de dones.   

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya.  

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya.  

Si tenim en compte el tipus de diagnòstic, en aquests últims 4 mesos el 82% (727) de casos són 

sospitosos i el 18% (105) són casos positius. Dels casos confirmats com a positius, la prova majoritària 

que s’ha aplicat és el PCR (92%), seguit del test serològic Elisa (4,53%), el test serològic ràpid (2,63%) i 

via epidemiològica (0,48%). A mesura que passen els mesos, s’identifiquen més casos, però dels casos 

que s’identifiquen, la majoria són sospitosos i no positius. El mes de maig és quan més casos de Covid-19 

es registren a VNG, 1.231 casos, dels quals, un 96% (1.181) són casos sospitosos i un 4% (50) casos 

positius.  
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Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

En el següent apartat analitzem la variació de casos de Covid-19 tant a VNG com al sector sanitari 

Penedès-Garraf per poder observar i comparar tendències de variació temporal. En general, són 

tendències molt similars i es comproven els mateixos “pics” d’augment i disminució de casos (sospitosos 

i confirmats) en ambdós nivells territorials.  

 

Elaboració pròpia: Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya 
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Elaboració pròpia: Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya 

 

Quan parlem de casos de Covid-19 hem de matissar que no són els confirmats sinó aquells atesos, tant 

positius com sospitosos. En els següents gràfics es mostra la variació diària de casos per mes a VNG. Hi 

ha una clara variació dels casos detectats a VNG en consonància a les mesures, recursos i mitjans públics 

que s’han anat posant a l’abast des dels diferents nivells d’administració (dept salut i ministeri) per poder 

identificar i donar cobertura als casos.  

L’evolució temporal mostra una clara tendència a l’alça de casos el mes de maig, quan s'identifiquen més  

(1.231 casos) amb una mitjana de 40 casos diaris, en la qual, el 96% (1.231) d’aquests eren casos 

sospitosos i el 4 % casos confirmats (50). L’augment de casos Covid-19 al llarg d’aquests darrers mesos té 

relació, sobretot, amb l’increment de casos sospitosos. 

En canvi, els mesos amb menys casos sospitosos però amb més casos confirmats, és al principi de la 

pandèmia: el mes de març, amb un total de 138 casos confirmats i el mes d’abril, amb 207 casos 

confirmats. En els següents gràfics es mostra la variació de casos diaris de Covid-19 (tant sospitosos com 

positius) durant aquests darrers mesos. El mes amb més casos diaris és el mes de maig (40 casos per dia 

de mitjana).   
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Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

 

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 
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Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

 

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 
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Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

 

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 
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Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

 

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 
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Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

 

Alhora de calcular les taxes de variació mensual dels casos de Covid-19 tenim en compte com a valor de 

referència el mes anterior per al càlcul relatiu. Són les variacions mensuals del mes de març, abril, maig 

i juny. Les taxes de variació ens mostren  l’evolució temporal d’un fenomen. Quan són taxes de variació 

relatives permeten mesurar les variacions d’una manera més precisa, eliminant les diferències d’escala 

per a que siguin comparables entre sí. El mes que es dóna una variació més alta tant de casos sospitosos 

com confirmats de Covid-19 és del mes de març al mes d’abril. Tant al sector sanitari Penedès-Garraf com 

a VNG hi ha un increment desmesurat dels casos sospitosos. Al sector sanitari Penedès Garraf es passa de 

700 casos sospitosos a 3.344 de Covid-19 (increment d’un 378 %), i a VNG es passa de 196 casos sospitosos 

a 727 (increment d’un 271%).  

La variació dels casos confirmats durant aquests quatre mesos és negativa en ambdós territoris: perquè 

van disminuint els casos positius i augmenten els sospitosos i perquè es van aplicant més controls 
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sanitaris per identificar els casos, la majoria d’ells, sospitosos. A la zona del Garraf-Penedès, hi ha una 

mitja de variació de -2% dels casos confirmats com a positius de Covid-19 en aquests quatre mesos, sent 

el mes d’abril (937) quan es detecten més positius i el juny (53) quan se’n detecten menys. A VNG la mitja 

de variació dels casos positius és de -19%, sent l’abril (202) el mes amb més casos detectats i el juny (13) 

el que menys. En relació als casos sospitosos la variació mitjana és positiva tant a VNG com al sector 

sanitari Penedès-Garraf. A VNG la mitja de de la taxa de variació en aquests quatre mesos és del 75% i al 

Garraf-Penedès és del 93%. El mes amb més casos sospitosos és el maig, tant per VNG (1.181) com per al 

Penedès-Garraf (4.382).  

3.3. Afectació de la Covid-19 per Àrees Bàsiques de 

Salut a VNG  
A Catalunya hi ha 373 Àrees Bàsiques de Salut, primera porta d’entrada de la població al servei públic i 

universal de la sanitat. Les ABS estan formades per barris o districtes en àrees urbanes o per un o més 

municipis en l’àmbit rural. A Vilanova i al Geltrú, tal com ja hem esmentat, hi ha 3 àrees bàsiques de salut.  

Segons un estudi del Perfil de la Ciutat, hi ha una correlació entre densitat de població per ABS i casos de 

Covid-19. 72 

En relació a la taxa estandarditzada de positius de Covid-19 per ABS (30 de juny, 2020) l’àrea bàsica de 

salut de VNG amb més casos positius (175) i casos sospitosos (1.111) acumulats és l’ABS2 Jaume I.  En 

canvi, l’ABS amb la taxa estandarditzada de positius més alta és el Capi de Baix a Mar amb 71,31 positius 

per 10.000 habitants. La taxa estandarditzada relaciona els casos en funció de la població amb targeta 

sanitària de la zona (que no població empadronada).   

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

 

                                                           
72  
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Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

 

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 
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3.4. Defuncions per Covid-19 a VNG i al Garraf 
Notes metodològiques de la naturalesa de les dades de defuncions per Covid-19 

 Les dades obertes de defuncions que mostra el Departament de Salut es mostren per comarques per 

evitar la identificació de les persones difuntes i garantir-ne la confidencialitat. Per tant, les dades 

oficials que mostrem en aquest informe són en relació al territori del Garraf i la comparativa amb 

altres comarques del Barcelonès. Quan parlem del registre de defuncions, aquest es correspon a la 

zona de residència que consta en la targeta sanitària i provenen de les empreses de serveis funeraris 

que declaren al Departament de Salut el nombre de casos morts per COVID-19, tant de positius com 

de sospitosos.  

 El recompte oficial de defuncions inclou les morts en residències, centres sociosanitaris i a domicili, 

entre d’altres. Aquesta font es basa en els certificats de defunció signats per metges i es refereixen 

als casos que tenen el camp d’informació “causa de la mort” omplert com a mort presumptament 

atribuïble al coronavirus. És a dir, quan el difunt havia presentat una simptomatologia compatible 

amb aquesta infecció vírica, tot i no haver-se pogut fer una prova diagnòstica fefaent (PCR o test 

ràpid) en sentit positiu.  

 Les dades de defuncions per municipis per raó de Covid-19 no es publiquen en canals públics oficials, 

així que les defuncions de VNG  per Covid-19 que mostrem en aquest informe són dades proveïdes 

pels serveis funeraris integrals Altima (zona Garraf-Penedès). Es tracta d’un servei que aglutina 

diferents empreses funeràries arreu del territori, una d’elles, el servei de Funerària de Vilanova, SA, 

que ofereix servei a Vilanova i la Geltrú, Olivella i Sant Pere de Ribes. Disposa de tanatori a VNG i 

gestiona el cementiri municipal.  Per una part, (a) disposem de la variació mensual del total de 

defuncions del període del març al 10 de maig i per l’altre, (b) disposem d’informació de les 

defuncions per raó de Covid-19 del període del 12 de març al 30 d’abril en relació a característiques 

sociodemogràfiques de la persona morta (sexe, edat i municipi de residència), el lloc de defunció 

(hospital, residència i/o domicili), la població de defunció (Vilanova i la Geltrú, Olivella i/o Sant Pere 

de Ribes) i la categoria del cas de Covid-19 (“possible” i/o “confirmat”).  

Al mes de juny al Garraf ja es comptabilitzen 165 defuncions acumulades per motiu de Covid-19 en 

aquests darrers mesos que suposa que, per cada 10.000 habitants de la comarca del Garraf, hi han hagut 

12,68 defuncions per aquest motiu (juny 2020). La variació de defuncions del mes de maig al mes de juny 

a la comarca del Garraf és d’un increment del 5%.  Al mes de juny al Garraf ja es comptabilitzen 165 

defuncions acumulades per motiu de Covid-19 en aquests darrers mesos. 

La comarca del Garraf és la comarca amb menys defuncions per habitants de la província de BCN. En 

canvi, la comarca amb més defuncions és l’Anoia amb un registre de 510 defuncions, que suposen, unes 

45,66 defuncions per 10.000 habitants. Si observem la variació mensual de la taxa de defuncions del mes 

de maig al juny, la comarca que té un increment més alt és el Vallès Occidental (+10%) i la comarca que té 

un increment més baix és el Baix Llobregat (2%).   
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Font de dades: Defuncions acumulades al Garraf per Covid-19, 30 de juny del 2020. Departament de Salut 

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 

 

La mostra de defuncions registrades per part del tanatori són aquelles en les que la família sol·licita 

enterrar a la persona difunta a la ciutat. Així doncs, poden haver-hi casos de defuncions de persones 
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empadronades de VNG i que són enterrades al municipi perquè la família ho sol·licita; a l’hora que també 

poden haver-hi famílies de VNG que sol·liciten que la persona difunta familiar d’una altre localitat sigui 

enterrada a VNG. En l’anàlisi d’aquesta mostra no es tenen en compte aquells casos de persones 

empadronades a VNG que la família ha sol·licitat enterrar-les en altres municipis.  

Si comparem l’evolució de defuncions de VNG durant alguns dels mesos de l’estat d’alarma, en relació, 

als mateixos mesos d’altres anys, hi ha un augment notori. La variació interanual de defuncions del 2019 

al 2020 és una variació d’un increment del 72 % (+229).  No podem dir, però, amb precisió, quina proporció 

d’aquestes defuncions és per motiu de Covid-19 ja que, com bé hem dit, les defuncions registrades per 

aquesta raó ho són d’un període, no de tots els mesos. Sí podem dir del 12 de març al 30 d’abril el total de 

defuncions són 253 de les quals, un 56% (91) són possibles casos de Covid-19. D’aquests possibles casos, 

un 79% (72) sí són casos confirmats i un 21% (19) són possibles casos.   

 

Elaboració pròpia. Font: registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Dades Obertes Catalunya. 
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Font de dades: serveis funeraris Altima 

Persones que han mort per Covid-19 segons els serveis funeraris a VNG, Sant Pere de Ribes i Olivella. -

Segons els serveis Funeraris Altima- es registren un total de 91 defuncions per raó de Covid-19 els primers 

tres mesos de l’Estat d’Alarma (fase 1 confinament). De les defuncions registrades pels serveis funeraris 

que disposem d’aquest període (253), el 36% (91) són per raó de Covid-19.  La demarcació territorial de 

defuncions registrades per aquesta empresa dóna cobertura a Vilanova i la Geltrú (67.086hab) Olivella 

(3.799hab) Sant Pere de Ribes (30.719hab). Del total de defuncions registrades per Covid-19, un 65% (60) 

corresponen a persones residents de VNG.   Podem dir que per cada 10.000 habitants (taxa bruta) a VNG 

es registren 8,94 de defuncions de Covid-19 durant els primers tres mesos d’estat d’alarma.  

 

Font de dades: serveis funeraris Altima. Del 12 de març al 30 d’abril, 2020. 
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Font 

de dades: serveis funeraris Altima. Del 12 de març al 30 d’abril, 2020. 

 

Font de dades: serveis funeraris Altima. Del 12 de març al 30 d’abril, 2020. 

Si tenim en compte a on s’ha donat la defunció per raó de Covid-19, els llocs de defuncions ho són els 

hospitals i les residències (90% de casos). Un 10% (6) de les persones ha mort al domicili. En relació a les 

dades sociodemogràfiques, un 86% (78)  de les persones que han mort per Covid-19 tenen més de 76 anys. 

El 14 % (13) són menors de 75 anys.   En relació al sexe, en aquest període s’ha registrat un 10% més de 

defuncions en dones (45) que en homes (33).   
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Elaboració pròpia. Font: serveis funeraris Altima Del 12 de març al 30 d’abril, 2020. 
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4. Impacte en l’atenció a les 
dependències 

En aquest apartat es fa una recollida i selecció d’aquells indicadors més rellevants de les accions que s’han 

dut a terme per a l’atenció a les dependències a Vilanova i la Geltrú durant les primers fases de confinament.  

Per una part, l’abast i variació de persones beneficiàries dels serveis de dependència municipal, i per l’altra, 

indicadors d’activitat. Dels recursos d’atenció a les dependències quins han seguit en actiu, quins han tingut 

que suspendre la seva activitat i quins serveis s’han donat.   

4.1. Servei municipal atenció a les dependències a 

VNG 

Els serveis públics d'acolliment (Sistema Català de Serveis Socials. Idescat) s'adrecen a persones de 65 

anys i més en situació de dependència. L'assignació d'un centre residencial es duu a terme a través 

del Programa Individual d’Atenció (PIA), desenvolupat pels serveis socials públics i que determina les 

modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que 

fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell. Aquests serveis 

inclouen dues modalitats: serveis de llar residència i serveis de residència assistida. Són de caràcter 

temporal o permanent i es destina a persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a les activitats 

de la vida diària, que requereixen un determinat nivell d'organització i suport personal. L'objectiu principal 

és facilitar un entorn substitutori de la llar. Les funcions que compleix aquest servei són: allotjament, 

manutenció, acolliment, convivència i suport personal. 

Les llar residències són de caràcter permanent o temporal i d'assistència integral, adreçades a persones 

grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que 

necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la 

llar. Consten d'un habitatge amb serveis comuns i d'un equip professional format per un/a responsable 

del servei, un/a responsable higienicosanitari i de personal suficient per a la prestació adequada de les 

funcions d'allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal de manera que s'asseguri 

la presència permanent i continuada durant les 24 hores del dia. El servei s'adapta al grau de dependència 

de les persones usuàries i l'equip professional que hi treballa és multidisciplinari. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=c33ff1ff016a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&;vgnextchannel=c33ff1ff016a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&;vgnextfmt=default
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En el següent gràfic es veu els recursos assistencials per a gent gran i persones amb discapacitat que hi ha 

a la nostra ciutat i les dades oficials més recents de la cobertura de població a la que es dóna servei. 

Aquestes no són les dades més actuals, però si les disponibles més recents.  

La taxa de cobertura dels recursos assistencials per a gent gran a la nostra ciutat és del 5% de la població 

de gent gran major de 65 anys: un 2% (291) de la població de més de 65 anys va a centres de dia i de gent 

gran i un 3% (411) està en residències de gent gran. Pel que fa la taxa de cobertura de recursos 

assistencials per a persones amb discapacitat, un 3% (116) de la població amb discapacitat va a centres 

ocupacionals per a persones amb discapacitat de VNG.  

 

4.2. Atenció a les dependències durant la Covid-19 
L’Equip d’Atenció a les Dependències -EAD- i gent gran de VNG és el recurs públic referent municipal de 

la persona amb dependència i la seva família durant tot el procés de pèrdua d’autonomia. És un servei de 

la regidoria d’Acció Social i Dependències de VNG que atén de manera específica al col·lectiu de persones 

que pateixen situacions de dificultat en l’autonomia personal que afecten el desenvolupament de les 

activitats bàsiques de la vida diària. Aquestes situacions poden tenir el seu origen en l’edat avançada, les 

malalties, la discapacitat o bé dificultats de tipus personal i social. S’atenen persones de totes les edats que 

tinguin una situació de manca d’autonomia i dependència reconeguda. Treballen les intervencions de forma 

coordinada i, en algunes ocasions conjunta, amb els serveis de salut, hospitals, centres sociosanitaris i 

centres d’atenció primària. Valoren la situació de les persones i les deriven als recursos adequats a les seves 

necessitats.  

Els diferents recursos d’intervenció possibles a l’hora d’atendre a les dependències i gent gran a la 

ciutat, són: el SAD -servei d’atenció a domicili-, el servei de neteja, el servei de dutxes , el servei de 

teleassistència, els àpats a domicili, el menjador social (àpats en companyia), el transport adaptat, el 

programa d’arranjament d’habitatges de l’àrea d’atenció a les persones de la diputació de BCN, el banc 
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d’ajudes tècniques, el pla d’actuació per onada de calor i el protocol per l’abordatge al maltractament 

vers les persones grans de VNG. 

Durant l’estat d’alarma73, des dels serveis d’atenció a les dependències, es parteix d’un escenari amb 

uns recursos limitats que no ho cobreixen tot i la situació de confinament, ha incrementat la dificultat 

d’atenció i cobertura.  A més, s’han aturat les demandes de sol·licituds de demanda d’accés als serveis 

públics. Per una part, perquè s’han paralitzat l’atenció presencial dels serveis i per l’altre, perquè han 

disminuït les demandes de cobertura de prestacions. Aquesta “aturada” no és significativa i es detecta 

molta por per part de la gent gran: casos de gent sola i casos amb família. 

Serveis que han tingut que tancar durant la primera fase de confinament. Quan va començar l’Estat 

d’Alarma es va tancar els serveis d’atenció a les dependències, les dutxes i els serveis residencial (centres 

de dia). El repte ha estat reorganitzar els àpats a domicili, (2), reorganitzar el SAD -servei d’atenció a les 

dependències- i (3) reorganitzar el servei de dutxes. Paral·lelament també s’ha donat un increment de les 

demandes del servei de teleassistència, tant de les persones que ja n’eren usuàries com de noves persones 

usuàries. S’ha tancat el servei de teràpia ocupacional i el centre especial de treball del municipi (Centre 

TEGAR).  

Serveis que sí s’han pogut donar i s’han hagut de reinventar.  Al gran volum de feina que es té 

habitualment, s’han afegit les noves necessitats durant el confinament. Per donar resposta a aquestes 

necessitats, s’ha fet molta orientació i acompanyament a les persones usuàries del servei. S’ha fet una 

tasca de detecció de necessitats per tal d’establir prioritats per donar urgència a la població més 

vulnerable; s’han trucat a totes les persones més grans de de 70 anys  i s’ha intensificat el seguiment de 

famílies amb fills amb discapacitat. En aquest sentit, s’ha notat la situació especialment vulnerable de la 

infància i adolescència amb autisme. Actualment el servei està valorant què tenen, què necessiten i amb 

quina intensitat. El primer mes i mig va ser molt difícil reorganitzar les residències i vehicular la dotació de 

material. 

Des de la Regidoria de Gent Gran s’han fet trucades per detectar i acompanyar a les persones grans 

durant aquest confinament. Es fa una valoració molt positiva d’aquests contacte que han permès detectar 

situacions de fragilitat i fer atencions de suport.  Les situacions detectades s’han traslladat a l’EAD per 

continuar en el procés de valoració, suport en la reorganització o gestió de recursos. Es valora 

positivament tots els contactes telefònics proactius a gairebé totes les persones grans de la ciutat, 

població de més 70 anys que viu a Vilanova i la Geltrú. “Des de diversos serveis i entitats, Serveis Socials, 

Regidoria Gent Gran i Participació, CAPs, Teleassistència, Amics de la Gent Gran, Psicòlegs, de ben segur que 

ha fet disminuir l’angoixa, la soledat i l’aïllament. Com tota la xarxa de voluntariat que s’ha organitzat des de 

l’Ajuntament -Serveis Socials i Participació- [EAD]”. 

Atenció a les dependències postCovid-19. Escenaris i situacions que es poden donar. Es preveu que hi 

haurà un reforç/augment del SAD.  Durant el confinament han estat les persones grans a casa en una 

                                                           
73 Aquesta informació és fruit de la col·laboració amb l’EAD d’Acció Social de l’Ajuntament de VNG.  La informació del servei es 

correspon a la primera fase de confinament de l’Estat d’Alarma. La incidència de la pandèmia de la Covid-19 en el servei del 31 

de març al 4 de juny de 2020 (aprox).  
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situació desprotegida: sota mínims i el servei d’atenció a les dependències ha estat insuficient. Es nota un 

deteriorament funcional de les persones confinades. En relació a això, es requerirà de repensar noves 

maneres d’atenció: els tipus de professionals i/o formació requerida per donar cobertura aquest servei 

(teràpia ocupacional), augmentar els professionals (quantitativament) a l’hora que augmentar la formació 

professional d’aquests (qualitativament). Es percep que el que vingui ara en l’escenari post-Covid-19 es 

tracti d’una atenció parcial on es doni el mateix servei d’abans i amb els mateixos recursos però amb un 

agreujament dels casos que ja s’atenien. Després de dos mesos de confinament, es percep més malestar, 

sobrecarrega i símptomes de claudicació dels cuidadors. Els professionals estan fent més intervenció en 

escolta activa, contenció, suport en la reorganització familiar. Comptant amb menys recursos (tancament 

de recursos per la pandèmia). Han tingut una coordinació continua amb l’àmbit sanitari, es percep que hi 

ha hagut un augment d’altes hospitalàries.   

El servei de teleassistència ha realitzat unes 867 trucades durant el confinament a les persones usuàries 

del servei per detectar possibles situacions de risc, fer contenció i donar suport i acompanyament. Les 

persones reben molt positivament aquest contacte. Si es detecta alguna situació on calgui la intervenció 

des de l’equip de l’EAD, es deriva.  

Durant els mesos de confinament, hi han hagut 45 altes al servei de la línia 900, servei alternatiu a la 

teleassistència. Les persones amb criteris de teleassistència tenen l’opció àgil d’accés a una línia 

telefònica gratuïta, línia 900 com alternativa a la Teleassistència (TLA).  És un canal de comunicació 

permanent i 24 hores que té la finalitat de reduir la soledat i angoixa de les persones grans i/o 

vulnerables. Des de l’equip de l’EAD es fa una entrevista telefònica on es recullen les  dades i s’envien al 

TLA. Posteriorment es treballen les incidències que puguin sorgir.  

 

El  13 de març, l’inici de l’Estat d’Alarma, es va tancar el servei de menjador social i es va substituir pel 

servei de carmanyoles a la Plataforma i/o la distribució d’àpats a domicili. Es van repartir  carmanyoles 

a la porta de La Plataforma (de dilluns a diumenge) o es van lliurar a domicili mitjançant el servei d’àpats 

a domicili (línia freda) que es reparteixen tots els dimecres i per tota la setmana. 18 persones van ser 

usuàries de la recollida de carmanyoles a la porta de la Plataforma. Hi ha hagut una reducció de 38 

persones usuàries del servei, ja que algunes persones han passat a rebre àpats a domicili i altres han 

renunciat al servei, fent-se els àpats amb mitjans propis.  

El servei d’àpats a domicili es va distribuir a 115 persones grans o en situació de vulnerabilitat. Abans 

de la pandèmia s’atenien unes 48 persones i al final del confinament s’atenen a 98 persones. Hi ha hagut 

un increment del 104% (50 persones més) del servei d’àpats a domicili. Majoritàriament aquestes noves 

altes s’han produït com a conseqüència del tancament del menjador social i el confinament de les 

persones de risc. L’increment del cost dels àpats a domicili s’ha donat en la dotació de cost pel material 

del nou sistema de distribució d’aliments (compra de carmanyoles i bosses), un total de 2.420 euros 

(previsió per aproximadament un mes més). 

El servei d’atenció a les dependències va atendre a unes 187 persones usuàries actives a través del 

servei de les treballadores familiars. Tot i l'estat d'alarma i confinament, en cap moment es van reduir 

els serveis o la seva intensitat. Si que es van produir baixes temporals per por a la propagació del virus o 

per hospitalització. A principis de juny es detecten unes  75 persones del servei en situació de baixa 
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temporal. El SAD va tenir en compte els criteris de priorització d'atenció assenyalats per "Mesures i 

recomanacions tècniques d'actuació en relació als serveis essencials  que es prestaran en el marc del 

servei d’atenció domiciliària (SAD) davant la situació extraordinària generada per la COVID-19 "  del 

Departament Treball, Afers Socials i Famílies.  

Les treballadores de la llar del servei de neteges domiciliàries han atès a unes 57 persones usuàries 

actives. El 16 de març es van suspendre tots els serveis de neteja com a mesura preventiva. Degut a 

l'allargament de la situació de confinament i la vulnerabilitat de les persones usuàries, es va reiniciar el 

servei a partir del 8 d’abril. Al mes de juny, hi ha 113 persones usuàries amb el servei suspès.                                               

Residències per a gent gran i altres centres sociosanitaris. En relació a les consignes del Departament de 
Salut en l’atenció de la Covid-19,  els casos confirmats que siguin residents en centres per a gent gran o 
en altres centres sociosanitaris que no requereixin ingrés hospitalari i siguin tractats en la residència, es 
farà l’aïllament en els centres on resideixin, llevat que per qüestions estratègiques es consideri més adient 
fer-lo en un altre centre. Davant d'un cas confirmat nou de Covid-19 en una residència per a gent gran o 
un altre tipus de centre sociosanitari, es considerarà que hi ha un brot en la institució. L'aïllament s’ha de 
mantenir fins que transcorrin tres dies des de la resolució dels símptomes i del quadre clínic amb un mínim 
de 10 dies des de l'inici dels símptomes. En finalitzar aquest període s’ha de fer PCR: si és negativa es pot 
aixecar l’aïllament del pacient i si continua positiva ha de continuar l’aïllament i cal tornar a fer la PCR als 
7 dies. 
           

A arrel de la Covid-19, els centres de dia van tancar les seves portes el 15 de març de 2020. Els centres 

de dia s'adrecen a persones de 65 anys i més en situació de dependència i que necessiten suport en 

l’organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. És un servei alternatiu a 

l'internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent. El 

centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb 

els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la 

persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies 

en l'atenció a les persones grans dependents.                                                                                                          

Abans del confinament, unes 90 persones assistien als diferents centres de dia de VNG (plaça pública i 

privada acreditada). La situació personal i familiar d’aquests persones abans del confinament era variada 

i heterogènia  i es classifiquen les següents tendències:   

- La majoria són persones que viuen soles perquè no tenen familiars propers, o els tenen vivint 

lluny (fora del municipi fins i tot de Catalunya) o tenen família llunyana (nebots...). 

- Aquelles persones que viuen amb fills, que solen fer tasques de cura. Solen ser fills d'avançada 

edat; que també tenen dificultats de salut (consum, patologies cròniques, dependència o 

discapacitat) o que tenen càrregues familiars i laborals. 

- Aquelles persones que viuen en família: dins de la família hi ha algun membre que exerceix les 

tasques de cura (normalment la filla o la jove). Molts cops existeix una sobrecàrrega i/o 

claudicació d'aquesta figura cuidadora principal. A més, la família pot tenir càrregues familiars i/o 

laborals afegides. 

- Aquelles persones que viuen en parella: la parella sol ser d'avançada edat, amb probables 

patologies, amb dependència... 



 

117 
 

 

 
Font: Elaboració pròpia. Dades proveïdes per l’EAD de l’Ajuntament de VNG (juny, 2020) 

Totes les persones usuàries que assistien als CD van haver de quedar-se a casa confinades. Això va 

suposar un gran daltabaix en les famílies, donat que molts d'aquests cuidadors ja estaven 

sobrecarregats o claudicats amb la situació a domicili (i per això el recurs més adient i alternatiu a l'ingrés 

a residència era el centre de dia, el que en certa manera contenia la situació). La pandèmia de la Covid-19 

ha forçat tenir que canviar la rutina tant de les persones usuàries (que al centre de dia rebien una 

estimulació cognitiva, física i de socialització amb altres persones) com la rutina de les persones i famílies 

cuidadores. Aquestes,  s’han vist obligades a reorganitzar-se i reestructurar les atencions i cura a la 

dependència en el domicili. 

En aquest context va sortir una resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació 

a la reobertura dels centres de dia (entre altres temes). Segons aquesta resolució, per poder reobrir, 

s'hauran de tenir moltes variables en compte (el desconfinament en l'atenció diürna serà gradual, s'haurà 

d'assegurar la distància de 2 metres entre usuaris, el centre haurà de disposar d'un pla d'actuacions amb 

directrius d'actuació davant una crisi sanitària, s'haurà d'acreditar que la persona i persones treballadores 

són negatius en  Covid-19, es faran test PCR de forma periòdica tant a treballadors com usuaris del servei, 

s'obriran amb l'autorització del Departament...).  

La reobertura dels centres de dia a partir d’ara no serà tal com l’hem conegut fins ara, sinó que serà una 

reobertura adaptada a la prevenció de contagi de la Covid-19 i això limitarà molts centres que ara 

estaven ocupats al 100% i amb llista d'espera. Probablement, això també afectarà a la intensitat en què 

les persones podran assistir a aquest recurs. Actualment, aquest retorn està en construcció i pendent 

d’instruccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Parlem de població vulnerable i fràgil i 

en el moment que una persona que assisteix a centre de dia es contagiés, les possibilitats de contagi 

generalitzat serien molt altes, amb tot el que això suposaria. És una situació complexa que s'està 

treballant. 
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acrònims i glossari 
- ABS. Àrea Bàsica de Salut, com a unitat territorial elemental de la qual s’organitzen els serveis sanitaris 

d’atenció primària dels municipis. És la divisió sanitària de Catalunya establerta pel Servei Català de la Salut 
per a la gestió dels serveis sanitaris. En el cas de VNG anomenem les àrees bàsiques de salut amb els següents 
acrònims: ABS1- Centre d’Atenció Primària Sant Joan, ABS2- Centre d’Atenció Primària Jaume I i ABS3- Centre 
d’Atenció Primària Capi de Baix a Mar.  

- Afiliats/ades i Afiliacions: la persona que treballa s'afilia quan comença la vida laboral i es dóna d'alta en 

algun dels règims de la Seguretat Social; l'afiliació serà única, sens perjudici de les altes i baixes laborals que 

pugui tenir al llarg de la vida laboral. Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen 

amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, una mateixa persona es comptabilitza tantes 

vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. Les unitats de recompte poden 

ser, doncs, les afiliacions i els afiliats. 

- AQuAS. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Entitat de dret públic adscrita al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que actua al servei de les polítiques públiques.  

- Atur registrat: es correspon amb les demandes d'ocupació pendents de cobrir l'últim dia de cada mes a les 
oficines del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

- Cas confirmat amb infecció resolta:- Persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment 
del resultat de la PCR. A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li farà una PCR (o una altra tècnica de 
diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores. 

- Cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2: qualsevol persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda 
d’aparició sobtada de qualsevol gravetat que curs, entre d’altres, amb febre, tos o sensació de manca d’aire. 
Altres símptomes atípics com la ordinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o 
cefalees, entre d’altres, poden ser considerades també símptomes de sospita d’infecció. Compleix criteri 
clínic de cas sospitós fins a obtenir el resultat de la PCR. A tot cas sospitós d’infecció pel SARS-CoV-2 se li farà 
un PCR (o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores. Si la 
PCR resulta negativa i hi ha alta sospita clínica de Covid-19 es repetirà la PCR entre 2 i 5 dies després amb un 
nova mostra del tracte respiratori. Si la PCR continua sent negativa i ha transcorregut almenys una setmana 
des de l’inici dels símptomes, es podrà plantejar la detecció d’IgM mitjançant una prova serològica tipus ELISA 
o altres tècniques d’immunoassaig d’alt rendiment. Segons l’evidència actual, l’OMS recomana l’ús de test 
ràpids només per a determinats estudis i amb finalitats d’investigació. 

- Ciutadans i ciutadanes: parlem en aquests termes quan ens referim a una persona empadronada 

oficialment al municipi.  

- Compte de cotització: agrupa un col·lectiu de treballadors/es que pertanyen a una mateixa empresa, 

desenvolupen l'activitat en una mateixa província i tenen característiques homogènies de cotització. 

- Covid-19. Malaltia produïda pel coronavirus SARS-CoV-2, identificat per primera vegada el desembre del 
2019. A nivell global s’identifica la transmissió i propagació d’aquest virus com a pandèmia, una epidèmia que 
afecta greument a una àrea geogràfica més extensa i habitualment a més d’un país.  

- Demandes d’ocupació: són sol·licituds de llocs de treball fetes per persones treballadores, registrades a les 
oficines del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que estan actives l'últim dia laborable de cada mes. 

- EAD. Equip d’Atenció a les Dependències.  

- ERTO: Expedient de Regulació de la Ocupació.  
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- FMI: Fons Monetari Internacional.  

- GDP: Gross Domestic Product, PIB en anglès.  

- PCR. -Polymerase Chain Reaction-. Reacció en cadena de la polimerasa. Tècnica científica avançada que 
permet amplificar les petites regions específiques de l’ADN en el laboratori. En l’epidèmia del coronavirus 
SARS-CoV-2 s’està fent ús d’aquesta tècnica per tal de detectar, confirmar o descartar la presència del 
coronavirus en l’organisme. Confirma la presència del virus SARS-CoV-2. Es fa servir com a suport per 
diagnosticar persones amb símptomes d’infecció. Un professional sanitari extreu la mostra del nas i de la 
gota, la mostra es tracta en un laboratori especialitzat per detectar el material genètic del virus. Els resultats 
poden tardar unes hores.  

- Persones Afiliades: Població ocupada: és la població de 16 anys o més que ha treballat, per compte d'atri 

o per compte propi, a la seva ocupació principal o a una de secundària. Per «treballar» s'ha d'entendre 

sempre com la realització d'una activitat a canvi d'un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar, en 

metàl·lic o en espècie, durant una setmana concreta (l'anterior a la de l'entrevista), durant almenys una 

hora. Quan un individu no compleix aquestes condicions, es diu que «no ha treballat» o que «ha estat 

absent de l'ocupació». 

- PIB (Producte Interior Brut): mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en 
el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i 
les subvencions. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents 
branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus 
bàsics, de les principals branques d'activitat. 

- PMI (Índex de Gestors de Compres): és un indicador macroeconòmic que reflexa la situació econòmica 
d’un país basant-se en les dades recavades per una enquesta mensual de les seves empreses més 
representatives i que omplen els gestors de compres. L’elabora l’empresa Markit Economics des d’abril de 
2008. Versa sobre dades reals però no xifres concretes. ) 

- Població activa: És el conjunt de persones que subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis 

econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció. Comprèn les 

persones de 16 anys o més que o bé estan ocupades o bé estan desocupades d'acord amb les següents 

definicions. 

- Població desocupada: És la població de 16 anys o més que no ha treballat, està disponible per treballar i 
busca una ocupació. Es consideren disponibles les persones que podrien començar a treballar en el termini 
de dues setmanes (a partir de la data de l'entrevista). Es considera que hi ha una cerca efectiva d'ocupació, 
quan s'han efectuat gestions en aquest sentit o per tal d'establir-se per compte propi durant les quatre 
setmanes anteriors (a la data de l'entrevista). També s'inclouen entre els desocupats els qui no han treballat 
i que tenen una ocupació a la qual tenen previst incorporar-se en un termini inferior als tres mesos. 

- Població inactiva: Població de 16 anys o més que no ha treballat i no cerca ocupació o no està disponible 
per treballar. La cerca d'ocupació i la disponibilitat per treballar s'han d'entendre en el sentit com s'han 
utilitzat en la definició de població desocupada. 

- RCA. Registre central de població de CatSalut. El Servei Català de la Salut registra les persones amb dret a 
rebre assistència sanitària de finançament públic a Catalunya, conté les regions sanitàries i àrees bàsiques de 
salut dle mapa sanitari català i el nombre de persones assegurades cadascuna d’elles.  

- Regions Sanitàries. Cada sector sanitari és una agrupació de municipis sencers. Les àrees bàsiques de salut 
corresponen a regions sanitàries. En aquest cas, les ABS de salut de VNG corresponen a el sector sanitari Alt 
Penedès-Garraf. 

- SAD. Servei d’Atenció Domiciliària.  
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- SISCAT.  Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya que integra les xarxes assistencials en un 
sol sistema per tal d’optimitzar les infraestructures existents, consolidar aliances estratègiques entre 
proveïdors i afavorir el contínuum i la integració assistencials.  Està integrat per centres hospitalaris, equips 
d’atenció primària, centres d’internament sociosanitaris, centres de salut menta amb internament, recursos 
de transport sanitari urgent i altres serveis sanitaris.  

- SVE. Servei de Vigilància Epidemiològica territorial corresponent. És el servei encarregat de fer la investigació 
i classificació de contactes dels casos en col·laboració amb l’atenció primària.  

- Taxa d’activitat: relació entre la població activa i la població de 16 anys i més.  

- Taxa d’atur registral: relació entre la població aturada i la població activa (suma de la població aturada i la 

població ocupada). mesura la relació existent entre l'atur registrat i una aproximació a la població activa 

registrada (calculada com a suma de l'atur registrat i la població de 16 a 64 anys afiliada a la Seguretat Social 

resident en el territori considerat).  

- Taxa d’ocupació: relació entre la població ocupada i la població de 16 anys i més.  

- Taxa de salarització: Aquest subcol·lectiu s'obté classificant la població segons la situació professional. 
Relació entre la població ocupada assalariada i la població ocupada.  

- Taxa dependència: relació entre la població potencialment activa amb la que no ho és. És a dir, entre la 

població menor de 16 anys i major de 65 amb la població entre 16-65 anys. És un indicador demogràfic però 

te molta relació amb indicadors econòmics doncs compara, de forma teòrica, la població generadora de 

riquesa amb la població depenent.  

- VAB (Valor Afegit Brut): representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté 

com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres 

matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els 

impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos 

sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar 

en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut. 

- Test Ràpid Serològic. Confirma la resposta dels sistema immunitari contra el virus. Es pot fer servir com un 
complement de la PCR en el diagnòstic de nous casos, especialment quan porten més d’una setmana amb 
símptomes.  Es tracta d’una prova que permet la detecció d’anticossos contra el virus SARS-CoV-2 a la sang, 
és a dir, confirma la resposta del sistema immunitari contra el virus. Es fa servir per avaluar l’estat immunitari 
de la població o de determinats col·lectius i, com a complement de la PCR en alguns casos. Es realitza amb 
una mostra de sang, que el professional sanitari extreu. Els resultats s’obtenen en 20 minuts.  

- TLA. Servei de teleassistència.  

- TSI. Targeta sanitària individual. 
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fe d’errates  
En aquest apartat s’explicita la revisió de l’esborrany de l’informe (vs) de l’impacte de la Covid-19 en les 
dades sociosanitàries i de salut de la població. La primera versió d’aquest informe la vam envair el dijous 
4 de juliol del 2020 als i les professionals que han col·laborat en alguna mesura en la provisió de dades, 
en el suport d’interpretació dels indicadors i/o altres col·laboracions durant el procés. Des de la regidoria 
de VNGInclusió es va fer una primera entrega a l’equip de govern la mateixa setmana. Durant aquest mes, 
l’oficina tècnica, completem l’informe amb informació pendent i fem una segona revisió de les dades. 
Aquest és un resum de la fe d’errates d’algunes dades que eren errònies en la primera versió. Aquesta 
correcció és amb la col·laboració d’ aportacions dels serveis col·laboradors (en aquest cas, Salut) o per la 
pròpia revisió de l’equip.  

- Es sintetitza alguna informació per fer-la més entenedora i s’ometen algunes dades i fonts de 
referència citada. S’omet l’apartat de factors associats a l’hospitalització per Covid-19 de la 
població en general a Catalunya (estudi Aquas). Es contempla només l’apartat de “poblacions de 
risc” explicant els factors identificats per la Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut 
Laboral. Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació.  

- En relació a les defuncions, aclarir matisos que es poden mal interpretar. Per una part, disposem 
de les dades totals de defuncions del període del mes de març al maig (Altima) però la informació 
de les defuncions de Covid-19 són d’un període (del 12 de març al 30 d’abril). La correcció és que, 
de les defuncions registrades del 12 de març al 30 d’abril,  un 36% de les m253 defuncions del 
mateix període, és per raó de Covid-19, no un 47,4% com dèiem a la v1.  

- En relació als factors demogràfics de la població de risc, contemplem les edats que estipulen en 
el procediment d’actuació per als serveis de de riscos laborals davant l’exposició de SARS-CoV-2 
(8 de juny 2020). Això és, la identificació de la població major de 60 anys a VNG (per sexe i ABS). 
En la versió 1 fèiem menció als resultats d’un estudi d’AqUAS (població major de 65 anys) sobre 
els factors sociodemogràfics de risc. En aquesta versió ometem aquesta informació per no 
confondre que ens basem en la població de 60 anys i més.  

- En relació a les taxes de defuncions per Comarca, dèiem que el Moianès era la segona comarca 
amb la taxa de defuncions més baixes de la província del barcelonès. Era erroni, la comarca durant 
aquest període amb més defuncions és el Maresme juntament amb el Garraf.  

- Casos Covid-19 per sexe. Les dades de Covid-19 a VNG per sexe en el primer informe eren 
errònies. Els valors dels casos “sospitosos” per sexe estaven “inversos”. Així doncs, els casos 
contemplats en dones, eren d’homes i viceversa. Alhora d’explotar, analitzar i comprovar les 
dades per sector sanitari i ABS hem vist que no coincidien els casos per sexe (més alts en dones 
tant en el sector sanitari com e les ABS desagregades) en l’anàlisi territorial. Ja hem rectificat.  

- En les notes aclaratòries de la v1 es comenta que en aquesta nova versió s’inclourà la informació 

clau de la intervenció social per part de la Mesa d’Entitats Socials a VNG durant la pandèmia.  Al 

final decidim seleccionar només aquella informació relacionada a l’atenció a les dependències en 

l’àmbit residencial en el marc de la pandèmia (informació de Casa d’Empara ). 

 


