
Nombre 
assalariats (1)

Nombre 
assalariats amb 

salari >0
Massa salarial

Salari mitjà 
mensual

A  - AGRICULTURA RAMADERIA CAÇA I SILVICULTURA. 185 171 237.219,76 € 1.387,25 €
C  - INDÚSTRIES EXTRACTIVES. 1 1 1.470,25 € 1.470,25 €
D  - INDÚSTRIES MANUFACTURERES. 1.548 1.487 2.968.857,77 € 1.996,54 €

E  - PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA. 167 166 462.866,80 € 2.788,35 €

F  - CONSTRUCCIÓ. 3.164 2.994 5.765.258,04 € 1.925,60 €
G  - COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR. 9.318 8.936 15.274.482,55 € 1.709,32 €
H  - HOTELERIA. 4.558 4.289 6.605.395,28 € 1.540,08 €

I  - TRANSPORT.EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS. 1.303 1.253 2.742.698,24 € 2.188,91 €

J  - SISTEMA FINANCER. 1.897 1.882 8.485.953,11 € 4.509,01 €
K  - ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER. 5.089 4.807 8.949.749,62 € 1.861,82 €

L  - ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL(3) 4.587 4.440 10.341.705,82 € 2.329,21 €
M  - EDUCACIÓ. 590 573 1.189.676,80 € 2.076,22 €
N  - ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES. 2.141 2.022 4.345.810,89 € 2.149,26 €
O  - ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS. 2.365 2.253 3.922.408,20 € 1.740,97 €
P  - LLARS QUE OCUPEN PERSONAL DOMÈSTIC. 921 855 1.108.298,89 € 1.296,26 €
Q  - ORGANISMES EXTRATERRITORIALS. 15 13 27.834,79 € 2.141,14 €

W  - RÈGIMS ESPECIALS (2) 63 51 46.238,95 € 906,65 €
Y  - TREBALL DOMÈSTIC A LA COMUNITAT. 193 184 223.415,73 € 1.214,22 €

SECTOR ACTIVITAT 38.105 36.377 72.699.341,49 € 1.998,50 €

Dades a 09/04/2021

Criteris per a l’extracció de les dades d’Assalariats i salari mitjà per sector

En aquest procés es tracten totes les cotitzacions presentades que corresponen al període.
El nombre d’assalariats  inclou tota persona treballadora per compte d'altri que estigui en situació d’alta durant el període 
(per tant, també s’hi inclouen les persones que estan en incapacitat temporal i no han rebut un salari de treball, així com 
les persones que figuren en un full de cotització amb un salari igual a zero).
El nombre d’assalariats amb salari > 0  inclou tota persona treballadora per compte d'altri que estigui en situació d’alta 
durant el període i hagi rebut un salari de treball positiu.
Quan una persona té activitat laboral en més d’un sector d’activitat, se l’assigna al sector que té el sumatori de salaris 
superior.
El salari mitjà mensual  s’obté dividint la massa salarial mensual pel nombre d’assalariats amb salari >0 (el que equival al 
nombre de mesos efectivament treballats).
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(1) Inclou tota persona treballadora per compte d'altri (per tant, també s'hi inclouen les persones que estan en incapacitat temporal i no han 
rebut un salari de treball)

(2) A partir del març de 2012, s'hi inclouen els assalariats contractats sota el Programa de treball temporal que contribueixi a donar un 
servei en benefici de la col·lectivitat (BOPA núm. 10, any 24, del 29 de febrer de 2012; núm. 15, any 25, del 27 de març de 2013; núm.21, 
any 26, del 19 de març de 2014; núm. 12, any 27, del 11 de febrer de 2015; i núm.39, any 28, del 6 de juliol de 2016).

(3) Aquests sectors inclouen els assalariats contractats sota el Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat 
(BOPA núm. 28, any 24, del 20 de juny 2012; núm. 18, any 25, del 17 d’abril de 2013; núm. 26, any 26, del 23 d’abril de 2014; núm. 12, 
any 27, del 11 de febrer de 2015 i BOPA núm.39, any 28, del 6 de juliol de 2016).


