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1. Introducció 

 

Durant les últimes dècades s’han produït profundes transformacions del mercat laboral que 

han afectat l’estructura salarial de les economies avançades: feminització del mercat de treball, 

terciarització de l’ocupació, augment del nivell educatiu de la població, increment dels fluxos 

de migració o flexibilització de les relacions laborals. Alhora, l’esclat de la crisi econòmica el 

2008 va provocar un increment de l’atur sense precedents i nous canvis en la composició de 

la població ocupada.   

En l’actual fase de recuperació macroeconòmica iniciada el 2014, el descens dels nivells de 

desocupació s’ha vist acompanyat, però, d’una accentuació de la precarietat laboral. 

L’extensió de la contractació temporal i, sobretot, la subocupació -en especial, el treball a 

temps parcial involuntari- esdevenen factors determinants de pobresa laboral i desigualtat a 

causa de la seva repercussió sobre els ingressos dels treballadors/es i les seves famílies.  

Davant d’aquesta problemàtica, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses va aprovar el 8 de juny de 

2017 l’acord Per un canvi de model en la lluita contra la pobresa i la desigualtat. A partir de les 

conclusions de l’estudi sobre desigualtat i pobresa al Vallès Occidental, l’acord va incorporar 

la iniciativa “d’establir un Salari Mínim Comarcal de 15.000€ bruts a l’any (1.072€ mensuals 

en 14 pagues) per acabar amb la precarietat dels llocs de treball”. 

Fruit de l’acord es va definir el Projecte Estratègic Salari Mínim Comarcal que té com a objectiu 

fer de l’administració local del Vallès Occidental referència en l’aplicació del Salari Mínim. 

En aquest marc, el Consell Comarcal ha impulsat el desplegament de diferents accions com:  

l’aplicació del llindar esmentat en les retribucions dels seus treballadors/es i en les 

contractacions de serveis externs, o l’elaboració d’un estudi sobre els salaris a la comarca per 

aprofundir en el coneixement de la seva situació i característiques.    

Amb aquest propòsit, el principal objectiu de l’informe elaborat per l’equip tècnic de 

l’Observatori Comarcal ha estat disposar i poder publicar una primera aproximació als guanys 

salarials al Vallès Occidental. Tanmateix, la qüestió clau i repte a afrontar ha estat l’escassetat 

de dades, sobretot a nivell municipal, dificultant aquests tipus d’anàlisi fins ara. Per sort, però, 

els darrers anys s’han produït alguns avanços a partir de la explotació de la Mostra Contínua 

de Vides Laborals del Ministeri d’Ocupació i la Seguretat Social. En aquest sentit, els treballs 

publicats per l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona en són una 

referència.  

L’informe que teniu a continuació comença amb una breu explicació de la font de dades i la 

metodologia seguida. Després trobareu el detall dels resultats de l’anàlisi dels guanys salarials 

en relació amb les característiques personals bàsiques dels treballadors/es, de la seva situació 

i relació laboral pels diferents àmbits territorials analitzats i, per últim, es tanca amb una 

síntesi dels principals resultats i inclou un annex estadístic.  
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2. Dades i metodologia  

 

La informació sobre salaris utilitzada en aquest treball s’ha obtingut a partir de l’explotació 

de la Mostra Contínua de Vides Laborals del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social 

realitzada amb la col·laboració del Departament d’Anàlisi i Gabinet Tècnic de Programació 

de l’Ajuntament de Barcelona, que ens ha proporcionat les tabulacions de dades agregades. 

L’informe segueix els criteris metodològics de les estadístiques de salaris que l’Oficina 

Municipal de Dades de Barcelona publica des del 2016, cosa que permet la comparació dels 

resultats obtinguts per als municipis de la comarca amb la ciutat de Barcelona i l’entorn 

metropolità.1  

La Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) és un conjunt de microdades individuals 

anònimes extretes de les bases de dades de la Seguretat Social amb informació demogràfica 

complementària del Padró Continu de l’Institut Nacional d’Estadística i, en la versió amb el 

mòdul fiscal, amb informació de l’Agència Tributària. Les dades corresponen a una mostra 

seleccionada a l’atzar, d’un 4%, de totes les persones que tenien relació amb la Seguretat 

Social l’any de referència, ja sigui com a afiliats cotitzants o pensionistes.  

La grandària mostral de la MCVL, superior al milió de persones en cada edició, permet 

abordar l’estudi de col·lectius relativament petits que es troben fora de la cobertura d’altres 

fonts. També d’unitats territorials d’anàlisi d’àmbit regional o local, atès que és possible 

identificar el municipi de residència de les persones que apareixen a la mostra (i el municipi 

del centre de cotització) sempre i quan es tracti d’un municipi de més de 40.000 habitants. 

En el cas del Vallès Occidental, disposem d’informació de Cerdanyola del Vallès, Rubí, 

Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Terrassa. Aquests cinc municipis concentren el 70% dels 

assalariats i de la població resident a la comarca (Taula 1).  

Taula 1. Població empadronada, afiliats a la Seguretat Social i grandària mostral de la MCVL. 
Municipis del Vallès Occidental, 2016. 

 
Població 
resident 

1 de gener 2017 

Afiliats a la  
Seguretat Social 

31 de desembre 2016 
Grandària mostral 

 Total % Total % 
MCVL 

2016 
Assalariats 
Residència 

Assalariats  
Lloc de treball 

Cerdanyola del Vallès 57.723 6,3 23.439 6,4 811 592 589 

Rubí 75.568 8,3 30.948 8,4 1.160 808 602 

Sabadell 209.931 23,1 81.324 22,1 2.926 2.114 1.542 

Sant Cugat del Vallès 89.516 9,8 38.235 10,4 1.198 914 1.542 

Terrassa 216.428 23,8 85.058 23,1 3.223 2.267 1.511 

Total 649.166 71,3 259.004 70,3 9.318 6.695 5.786 

Vallès Occidental 910.031 100,0 368.500 100,0 - - - 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i de la MCVL (Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social).  

Quant a les dades fiscals, la MCVL conté la informació recollida al model 190 de l’Agència 

Tributària, el qual és un resum anual de les retencions i ingressos sobre rendiments del treball 

i d’activitats econòmiques, premis, determinats guanys patrimonials i imputació de rendes. 

                                                             
1 Els informes es poden consultar a: ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-de-
treball/salaris 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-de-treball/salaris
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-de-treball/salaris


6 

 

Es tracta d’un model de declaració informatiu que no té cap supòsit d’exempció, amb la qual 

cosa totes les entitats que paguen salaris, pensions o prestacions per desocupació estan 

obligades a declarar amb independència de la seva personalitat jurídica, activitat, dimensió o 

caràcter públic o privat. Cada retenidor o pagador de rendes presenta una informació resum 

i una relació de perceptors amb informació individualitzada de les dades per construir 

retribucions satisfetes i retencions practicades. En aquestes relacions de perceptors hi 

consten totes les persones que reben rendes subjectes a l’IRPF encara que es tracti de 

retribucions inferiors al mínim legal d’exempció per l’obligació de declarar l’IRPF, 

retribucions amb tipus de retenció nul o rendes exemptes. D’aquesta manera, la base de dades 

està conformada per les poblacions d’assalariats, pensionistes i perceptors de prestacions de 

desocupació que resideixen en el territori de règim fiscal comú.  

Per poder obtenir dades sobre salaris2, la MCVL proporciona diferents variables sobre 

percepcions salarials que ofereixen una informació molt aproximada a les retribucions que 

cada individu percep, ja sigui per la seva activitat laboral; per ésser un aturat i rebre una 

prestació per desocupació; per ésser un pensionista i rebre una prestació de la Seguretat 

Social, de Mutualitats o plans de pensions; o per desenvolupar determinades activitats 

econòmiques subjectes a retenció. 

Aquest informe se centra en les retribucions dels assalariats del Règim General de la 

Seguretat Social, amb l’excepció del treballadors de la llar. El concepte salarial adoptat 

correspon a valors bruts anuals, és a dir, la percepció abans de practicar la retenció a 

compte de l’IRPF o les contribucions a la Seguretat Social a càrrec del treballador. 

Els resultats del salari brut per dia es calculen per jornada equivalent tenint en compte, si 

escau, la dedicació parcial. La informació correspon als residents dels cinc municipis de 

la comarca amb més de 40.000 habitants, tot i que també s’han obtingut resultats pels 

assalariats que hi treballen (és a dir, quan el compte de cotització del pagador de rendes està 

domiciliat a la comarca). A més a més, es proporcionen resultats per a la ciutat de Barcelona, 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Catalunya i Espanya.  

En l’anàlisi dels salaris s’examinen les diferències en les retribucions mitjanes en funció 

de les característiques personals dels assalariats (sexe, edat, nivell de formació, 

nacionalitat), així com de les característiques del seu lloc de treball (grup professional i 

sector d’activitat) i de la seva situació laboral (modalitat de contracte i tipus de jornada). 

Atesa la rellevància de la bretxa salarial de gènere, es dedica un epígraf específic que sintetitza 

diferències en les retribucions mitjanes entre homes i dones. Per últim, per tal de fer una 

primera aproximació a la distribució i dispersió salarial a la comarca s’han calculat els 

percentils, que són indicadors de dispersió per a les totes les unitats territorials.3  

                                                             
2 La MCVL també proporciona dades de les bases de cotització a la Seguretat Social. La base de cotització és 
una quantia establerta per llei, amb una base mínima i màxima, que ha de coincidir amb la remuneració real 
mensual sense hores extra. El fet que la variable tingui un topall per sota i per sobre comporta que els casos en 
què els salaris són elevats (per sobre del topall) són considerats al mateix nivell, amb la qual cosa es perd 
informació. Per tant, les bases de cotització són una aproximació parcial a les dades salarials.   
3 Els percentils són mesures de posició no central que divideixen la distribució en parts iguals creant intervals 
que contenen el mateix nombre de valors. 
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3. Els guanys salarials al Vallès Occidental 

 

3.1. Guanys salarials als municipis: distribució i dispersió salarial  

 

El salari mitjà dels residents al Vallès Occidental va ser de 27.020 euros bruts l’any 2016, un 

6% superior a la mitjana de Catalunya (25.465 euros/any) i un 14,1% superior a la d’Espanya 

(23.677 euros/any) (Gràfic 1). En el si de la comarca, Sant Cugat del Vallès presentava la 

retribució mitjana més elevada (40.769 euros/any) i Rubí la més baixa (23.609 euros/any). 

La diferència entre aquest dos municipis arribava a 17.111 euros, el que suposa que el salari 

mitjà dels residents de Sant Cugat del Vallès multiplicava per 1,7 vegades el dels residents a 

Rubí. Entre ambdós extrems se situaven, en ordre descendent, Cerdanyola del Vallès (26.781 

euros/any), Sabadell (25.787 euros/any) i Terrassa (23.888 euros/any).  

Gràfic 1. Salaris mitjans totals per sexe (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, Barcelona, 
AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona).  
 

A nivell territorial, pràcticament tots els municipis de la comarca presentaven remuneracions 

més baixes que Barcelona i l’entorn metropolità, amb l’excepció de Sant Cugat del Vallès. En 

concret, el salari mitjà de Rubí era aproximadament un 19% inferior al de Barcelona i un 13% 

inferior a la mitjana de l’AMB; el de Terrassa, un 18% i un 12% inferior, respectivament; el 

de Sabadell, un 12% i un 6% inferior; i, per últim, el de Cerdanyola del Vallès, un 8% i un 

2% inferior.  

La distribució i dispersió salarial als municipis aporta una visió més matisada i completa de 

l’estructura salarial a la comarca. La Taula 2 inclou, a banda de la mitjana i la mediana, algunes 

mesures bàsiques de concentració (quartils i percentils), les quals permeten quantificar el grau 

de (des)igualtat en la retribució salarial.  Com és raonable esperar en les distribucions salarials, 

la mediana (és a dir, el valor que divideix al nombre d’assalariats en dos parts iguals) té un 

valor inferior a la mitjana. Als municipis del Vallès Occidental, la retribució mediana dels 

assalariats va ser de 22.483 euros l’any 2016, al voltant de 4.500 euros menys que la mitjana. 

Això significa que la meitat dels assalariats de la comarca percep un salari igual o inferior a 
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aquesta xifra. A nivell dels municipis, la mediana va variar en un rang d’un mínim de 21.092 

euros anuals a Terrassa a un màxim de 31.404 euros anuals a Sant Cugat del Vallès. Les 

diferències entre el sou mitjà i la mediana reflecteixen les asimetries en les distribucions 

salarials, sent molt més acusada a Sant Cugat del Vallès (amb una major presència de 

assalariats amb remuneracions elevades) que no pas a la resta de municipis.  

Taula 2. Distribució salarial als municipis del Vallès Occidental. Indicadors de dispersió, 2016.  

 C
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Mitjana 26.781 23.659 25.787 40.769 23.888 27.020 29.176 27.290 25.491 23.677 

1r quartil (P25) 14.605 14.635 14.279 17.947 13.861 14.507 14.374 13.887 13.691 12.523 

Mediana (P50) 23.516 21.379 22.266 31.404 21.092 22.483 23.184 22.085 21.198 19.149 

3r quartil (P75) 34.965 30.481 31.817 48.799 30.451 33.310 36.398 34.100 31.765 29.166 

Percentils           

P10 7.229 8.437 7.927 9.589 6.952 7.749 7.649 7.399 7.245 6.668 

P20 12.226 12.834 12.149 15.790 11.847 12.596 12.508 12.060 11.871 10.821 

P30 16.192 15.986 16.104 20.430 15.532 16.338 16.109 15.526 15.284 13.997 

P40 19.490 18.653 19.617 26.113 18.526 19.466 19.506 18.814 18.322 16.560 

P50 23.516 21.379 22.266 31.404 21.092 22.483 23.184 22.085 21.198 19.149 

P60 27.547 24.286 25.205 36.928 24.028 25.955 27.383 25.900 24.449 22.269 

P70 32.319 28.147 28.934 44.228 27.975 30.471 32.990 30.961 28.891 26.372 

P80 37.424 33.442 35.319 55.534 32.969 36.645 40.278 37.615 35.232 32.569 

P90 46.439 40.614 44.002 76.986 42.070 47.437 54.356 49.541 45.351 43.119 

Ràtios percentils           

P90/P10 6,4 4,8 5,6 8,0 6,1 6,1 7,1 6,7 6,3 6,5 

P50/P10 3,3 2,5 2,8 3,3 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 

P90/P50 2,0 1,9 2,0 2,5 2,0 2,1 2,3 2,2 2,1 2,3 

P75/P25 2,4 2,1 2,2 2,7 2,2 2,3 2,5 2,5 2,3 2,3 

Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona). 

En analitzar la distribució i dispersió salarial un aspecte a tenir en consideració són els valors 

en els percentils més baixos. Al conjunt de municipis de la comarca, el percentil 10 va ser de 

7.749 euros l’any 2016 (és a dir, el 10% dels assalariats tenien una remuneració igual o inferior 

a aquesta xifra) amb un rang que varia d’un mínim de 7.229 euros anuals a Cerdanyola del 

Vallès a un màxim de 9.589 euros anuals a Sant Cugat del Vallès. En aquest sentit, i a tall 

il·lustratiu, són xifres que se situen per sota de la quantia fixada per al Salari Mínim 

Interprofessional de l’any 2018, que és de 10.302 euros anuals (Consell de Ministres, 29 de 

Desembre de 2017). Quan al percentil 20, el salari anual va ser 12.596 euros, el que suposa 

que el 20% dels assalariats a la comarca va tenir un sou igual o inferior a aquest valor (per 

tant, un salari per sobre del SMI i per sota de la quantia de referència del Salari Mínim 

Comarcal). 

Per últim, la taula també inclou alguns indicadors de dispersió salarial calculats a partir del 

quocient entre percentils. La ràtio P90/P10 és l’indicador més comú i permet mesurar la 
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distància entre els treballadors que assoleixen el major (percentil 90) i el menor (percentil 10) 

nivell d’ingressos salarials. Com es pot apreciar, els salaris dels treballadors residents a la 

comarca amb el nivell retributiu més alt era sis vegades superior al dels treballadors amb el 

nivell retributiu més baix. Tot i que la dispersió salarial a la comarca és inferior a la resta 

d’àmbits territorials - com ara Barcelona (7,1), l’AMB (6,7) i Catalunya (6,3)- existeixen 

importants diferències territorials entre municipis. En efecte, la distància entre els assalariats 

que més i menys guanyen a la comarca va ser de 4,8 a Rubí, de 5,6 a Sabadell, de 6,1 a Terrassa 

i de més de 8 a Sant Cugat del Vallès, el municipi amb la major desigualtat salarial.  

3.2. Guanys salarials per sexe i edat 

 

El salari mitjà dels homes al Vallès Occidental l’any 2016 va ser de 31.112 euros mentre que 

el de les dones va ser de 22.834 euros, el que suposa una diferència salarial entre homes i 

dones del 26,8% (Gràfic 2). La bretxa salarial de gènere es produeix en tots els àmbits 

territorials i varia en funció de les característiques dels assalariats així com del lloc de treball 

i el tipus de relació laboral, tal com s’aborda amb més detall en l’apartat 3.9 de l’Informe.  

Gràfic 2. Salaris mitjans totals per sexe (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, Barcelona, 

AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona).  

 

Pel que fa a l’edat, en general, els assalariats amb edats més avançades assoleixen retribucions 

més elevades en pràcticament totes les unitats territorials (Gràfic 3). Al conjunt de la comarca, 

el sou mitjà del grup de fins a 34 anys (18.398 euros l’any 2016) va ser un 32% inferior a la 

mitjana comarcal i se situava 1,7 vegades per sota del grup d’assalariats de 35 a 54 anys (30.374 

euros/any) i del de 55 anys i més (31.613 euros/any).  

Aquest fet és esperable atesa la relació positiva entre edat i nivell salarial: la major 

remuneració dels treballadors amb més edat s’explicaria, entre d’altres factors, per la major 

experiència laboral i antiguitat en el lloc de treball, juntament amb el pes de la contractació  
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indefinida. De la mateixa manera, la menor remuneració entre els grups més joves 

s’explicaria, a banda de la menor antiguitat i experiència laboral, per la major proporció de 

treball a temps parcial i contractes temporals.   

Gràfic 3. Salaris mitjans totals per grup d’edat (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, 
Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 
Nota: el gràfic no inclou la categoria ‘no consta’. 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona).  

 

El descens a nivell municipal mostra diferències rellevants en relació amb les distribucions 

salarials per edat. Entre els assalariats més joves, els residents a Cerdanyola del Vallès i 

Terrassa eren els que presentaven les retribucions salarials més baixes, amb uns salaris mitjans 

set punts per sota de la mitjana, al voltant de 17.000 euros/any, mentre que els residents a 

Sant Cugat del Vallès assolien les retribucions més elevades, amb un salari mitjà un 18,7% 

per sobre de la mitjana (21.829 euros/any). Això representa una diferència en el sou mitjà 

dels assalariats més joves d’aquests municipis propera al 30%. Pel que fa al grup de 35 a 54 

anys i al de 55 anys i més, els salaris mitjans més baixos van correspondre als residents a Rubí 

(un 16,3% i un 14,3% per sota de la mitjana, respectivament) mentre que els més elevats als 

residents a Sant Cugat del Vallès (un 55,4% i un 51,1% per sobre de la mitjana).  

En comparar els salaris mitjans entre grups d’edat s’observa que les diferències salarials són 

més àmplies entre els assalariats joves respecte els més madurs que no pas entre els grups 

més madurs. D’aquesta manera, al conjunt de la comarca, els assalariats més joves tenien un 

sou mitjà un 65% inferior als assalariats de 35 a 54 anys i un 71% inferior al de 55 anys i més 

mentre que la diferència entre aquest dos últims era només d’un 4%. A nivell territorial, la 

bretxa intergeneracional es produeix en tots els municipis amb major o menor intensitat, sent 

molt més acusada a Sant Cugat del Vallès. En aquest municipi, el salari mitjà dels més madurs 

multiplicava per 2,2 el salari mitjà dels més joves. En la resta, la ràtio entre els salaris mitjans 

dels assalariats més joves i dels més madurs era d’1,5 a Rubí, d’1,6 a Sabadell, d’1,7 a Terrassa 

i d’1,8 a Cerdanyola del Vallès.  
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3.3. Guanys salarials per nivell d’estudis  
 

En el context d’aquest informe s’han distingit tres nivells de formació: primera etapa de 

secundària i inferior, que inclou l’ESO, FP de grau mig, Graduat escolar i equivalents; segona 

etapa de secundària i ensenyaments universitaris de primer cicle, que inclou Batxillerat, FP 

de grau superior, diplomatures i equivalents; ensenyaments universitaris de segon cicle i 

superiors, que inclou llicenciatures, doctorat i equivalents.4 

Gràfic 4. Salaris mitjans totals per nivell de formació (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, 
Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 
Nota: el gràfic no inclou la categoria ‘no consta’. 

Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona).  

 

De la mateixa manera que amb l’edat, existeix una relació positiva entre salaris i nivell 

educatiu: en general, els assalariats amb major nivell de formació assoleixen retribucions més 

elevades (Gràfic 4). Així, a la comarca, el salari mitjà dels residents amb estudis superiors es 

va situar al voltant de 41.000 euros l’any 2016, valor que duplicava amb escreix el dels 

residents amb un menor nivell d’estudis (per sota de 20.000 euros/any). Les diferències 

territorials en les retribucions mitjanes entre els assalariats amb menys i més formació van 

ser molt més acusades a Sant Cugat del Vallès i Sabadell que a la resta de municipis de la 

comarca. 

  

                                                             
4En l’anàlisi de les retribucions salarials segons el nivell educatiu cal tenir en compte que la informació de la 
MCVL sobre aquesta variable presenta algunes limitacions derivades de la font estadística de procedència de 
les dades, el Padró municipal. La principal seria la manca d’informació actualitzada sobre els canvis en el nivell 
d’estudis. Al registre padronal, la informació sobre el nivell de formació no té un caràcter obligatori i s’actualitza 
quan l’INE comunica als ajuntaments els canvis en el nivell d’estudis que rep del Ministeri d’Educació, o bé 
quan els propis interessats ho comuniquen a l’administració local.   
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3.4. Guanys salarials per nacionalitat 
 

Els salaris mitjans dels residents amb nacionalitat espanyola van ser superiors als salaris dels 

assalariats amb nacionalitat estrangera en pràcticament la totalitat de les unitats territorials 

(Gràfic 5). A la comarca, la retribució mitjana dels assalariats amb nacionalitat espanyola va 

ser de 27.458 euros l’any 2016, quasi un 23% superior a la dels estrangers. Territorialment, 

les diferències són més accentuades a Sabadell, Rubí i Terrassa que a Cerdanyola del Vallès i 

Sant Cugat del Vallès, municipis on els assalariats estrangers assoleixen retribucions superiors 

als espanyols. En interpretar aquestes dades, cal tenir en consideració que els assalariats 

estrangers representen només el 7% del total a la mostra (i el 9,7% de la població 

empadronada a la comarca) i que, a nivell comarcal, hi ha diferències rellevants entre 

municipis en la composició sociodemogràfica d’aquest col·lectiu.5  

Gràfic 5. Salaris mitjans totals per nacionalitat (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, 
Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 
Nota: el gràfic no inclou la categoria ‘no consta’.  

Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona).  

                                                             
5 Per a aproximació demogràfica a la població estrangera a la comarca es pot consultar l’Informe de Població 
al Vallès Occidental. 2017 elaborat per l’Observatori Comarcal a 
www.ccvoc.cat/fitxer/3961/Informe%20Poblaci%C3%B3%202017.pdf 
 

http://www.ccvoc.cat/fitxer/3961/Informe%20Poblaci%C3%B3%202017.pdf
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3.5. Guanys salarials per grup professional  

El grup professional permet classificar els treballadors en funció de les característiques del 

lloc de treball, de les tasques que comporten el seu desenvolupament i de les responsabilitats 

associades a l’ocupació i, al seu torn,  pot estar associat amb al nivell de qualificació.6 En 

aquesta línia, el grup professional condiciona el nivell retributiu dels treballadors sent, per 

tant, un factor clau per explicar les diferències salarials. La MCVL proporciona dades sobre 

el grup de cotització identificant fins a dotze categories professionals diferents. Per afavorir 

la interpretació dels resultats (i atesa la grandària mostral) s’han agregat les diferents 

categories distingint sis grups professionals (Taula 3).  

Taula 3. Salaris mitjans totals per grup professional (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, 
Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 Total GP-1 GP-2 GP-3 GP-4 GP-5 GP-6 

Cerdanyola del Vallès 26.781 46.666 37.086 25.928 19.045 21.978 12.764* 

Rubí 23.659 40.801* 33.911 26.327 17.422 22.147 12.722 

Sabadell 25.787 50.127 35.543 26.594 16.592 20.634 12.524 

Sant Cugat del Vallès 40.769 65.976 43.725 29.229 17.778 19.351 14.906* 

Terrassa 23.888 45.337 34.363 25.533 16.768 20.478 12.997 

Vallès Occidental 27.020 54.221 36.652 26.488 17.132 20.880 12.926 

(Mun. > 40.000 hab.) 
Barcelona 

29.176 51.948 38.861 26.506 17.303 18.508 12.733 

AMB 27.290 51.756 38.530 25.923 17.179 20.072 12.711 

Catalunya 25.491 50.073 36.681 25.720 17.072 20.312 12.744 

Espanya 23.677 47.966 33.874 24.237 16.502 17.983 11.866 

GP-1: Llicenciats, enginyers i alta direcció; GP-2: Caps administratius, de taller i tècnics; GP-3: Oficials 
administratius i ajudants; GP-4: Auxiliars administratius i subalterns; GP-5: Oficials de 1a, 2a, 3a i especialistes; 
GP-6: Sense qualificació, menors de 18 anys i altres. 
Nota: la taula no inclou la categoria ‘no consta’. * Nombre d’observacions inferior a 50. 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona). 
 

Les retribucions més elevades corresponien a assalariats enquadrats en els grups 

professionals més alts, com ara el de Llicenciats, enginyers i alta direcció i el de Cap administratius, 

de tallers i tècnics. El primer encapçalava el rànquing salarial a la comarca amb una remuneració 

de 54.221 euros l’any 2016, xifra que multiplicava per més de dos la mitjana i quadruplicava, 

amb escreix, la del grup sense qualificació, menors de 18 anys i altres. En el cas del segon, el salari 

mitjà del grup de Cap administratius, de tallers i tècnics (36.652 euros/any) era un 35,6% superior 

a la mitjana i multiplicava per 2,8 vegades el del grup sense qualificació.  En un esglaó inferior 

se situarien els grups d’Oficials administratius i ajudants (26.488 euros/any, un 2% inferior a la 

mitjana) i, a distància, el d’Oficials de 1a, 2n i 3a i especialistes (20.880 euros/any, un 22,7% 

inferior), el d’Auxiliar administratius i subalterns (17.132 euros/any, un 36,6% inferior) i el grup 

sense qualificació, menors de 18 anys i altres (12.926 euros/any, un 52,2% inferior).  

A nivell municipal, les diferències salarials presenten un patró territorial similar a l’observat 

en relació amb les característiques demogràfiques. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès 

destaca per assolir les major diferències retributives entre grups professionals, juntament amb 

Cerdanyola del Vallès i Sabadell, tot i que en menor mesura. Per la seva banda, Terrassa i 

Rubí són els municipis que registren les diferències menys acusades.  

                                                             
6 La legislació laboral vigent defineix el concepte de grup professional com “l’agrupació d’aptituds professionals, 
titulacions i contingut general de la prestació” la qual “pot incloure diferents tasques, funcions, especialitats 
professionals o responsabilitats assignades al treballador”.  
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3.6. Guanys salarials per sector d’activitat  

 

La Indústria va ser el sector d’activitat amb el nivell retributiu més alt a la comarca, amb un 

salari mitjà de 31.191 euros anuals, xifra un 15% per sobre de la mitjana i prop d’un 24% 

superior a la dels treballadors del sector de la Construcció (23.761 euros/any), situats en la part 

baixa del rànquing salarial (Taula 4). En comparar amb altres àmbits territorials, cal destacar 

que la retribució mitjana dels assalariats dels sector industrial (que apleguen entorn el 21% 

del total) va ser un 24,7% inferior a la de Barcelona (38.894 euros/any) i un 10,7% inferior a 

la de l’entorn metropolità (34.549 euros/any).  

Taula 4. Salaris mitjans totals per sector d’activitat econòmica (euros/any). Municipis del Vallès 
Occidental, Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 Total SAE-1 SAE-2 SAE-3 SAE-4 SAE-5 SAE-6 SAE-7 

Cerdanyola del Vallès 26.781 33.236 24.285* 25.274 26.868* 26.522 30.257* 23.823 

Rubí 23.659 26.877 26.847* 22.085 24.033* 24.078 21.544* 21.665 

Sabadell 25.787 28.769 21.818 22.740 24.923 29.895 27.884 24.133 

Sant Cugat del Vallès 40.769 55.356 32.245* 42.068 49.737* 45.038 39.917 33.159 

Terrassa 23.888 28.111 22.690 21.887 23.291 24.924 25.888 22.146 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

27.020 31.191 23.761 24.588 27.804 29.970 30.058 24.526 

Barcelona 29.176 38.894 26.646 26.140 30.634 31.626 31.790 26.499 

AMB 27.290 34.549 24.325 24.464 29.928 29.452 30.181 24.713 

Catalunya 25.491 29.763 22.237 22.429 26.849 27.474 27.848 23.962 

Espanya 23.677 26.885 21.039 20.015 23.815 26.697 26.927 23.014 

SAE-1: Indústria; SAE-2: Construcció; SAE-3: Comerç; SAE-4: Transport i Hostaleria; SAE-5; Informació, 
Financeres i Immobiliàries; SAE-6; Activitats professionals i Administratives; SAE-7: Administració pública, 
Educació, Sanitat, Serveis socials i altres.  
Nota: la taula no inclou la categoria ‘no consta’. * Nombre d’observacions inferior a 50. 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona).  
 

Les Activitats professionals i administratives va ser el segon sector amb el nivell retributiu més alt 

(30.058 euros/any, un 11,2% superior a la mitjana) seguit, a continuació, pel sector que 

agrupa les activitats d’Informació, Financeres i Immobiliàries (29.970 euros/any, un 10,9% 

superior) i el Transport i Hosteleria (27.804 euros/any, un 2,9% superior).  Ja a la part baixa 

del rànquing, juntament amb la Construcció i per sota de la mitjana, es trobaven el sector del 

Comerç (24.588 euros, un 9% inferior) i el d’Administració pública, Educació, Sanitat, Serveis socials 

i altres  (24.526 euros/any, un 9,2% inferior). Val a dir que aquest últim, que concentra el 34% 

del total d’assalariats de la mostra, aglutina activitats econòmiques diverses amb retribucions 

salarials dispars.  

A nivell territorial, la Indústria i del Transport i Hostaleria van ser els sectors amb una major 

disparitat salarial. D’aquesta manera, els assalariats residents a Sant Cugat del Vallès van 

assolir remuneracions mitjanes molt per sobre de la mitjana comarcal arribant a  duplicaven 

la dels residents a Rubí i Terrassa. La Construcció i l’Administració pública, Educació, Sanitat, Serveis 

socials i altres presentaven, en contraposició, la menor dispersió salarial intracomarcal.  
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3.7. Guanys salarials per modalitat de contracte i tipus de jornada 
 

Els assalariats amb contracte indefinit assoleixen unes retribucions mitjanes més elevades 

que els assalariats amb contracte temporal (Gràfic 6). A la comarca, el salari mitjà dels 

treballadors amb contracte indefinit va ser de 28.551 euros l’any 2016, un 5,7% superior a la 

mitjana, mentre que el dels treballadors amb contracte temporal va ser de 16.364, un 39,5% 

per sota. En el cas dels assalariats amb contracte indefinit, els municipis amb un salari mitjà 

més elevat destacaven Sant Cugat del Vallès (43.520 euros/any) seguit a distància de 

Cerdanyola del Vallès i Sabadell, ambdós amb valors superiors a la mitjana comarcal, mentre 

que Rubí i Terrassa presentaven els salaris més baixos. Pel que fa als assalariats amb contracte 

temporal, els municipis amb els salaris més elevats van ser Sant Cugat del Vallès (21.300 

euros/any) i Sabadell (17.012 euros/any), mentre que Terrassa era el que tenia els salaris més 

baixos (14.548 euros/any).   

Gràfic 6. Salaris mitjans totals segons modalitat de contracte (euros/any). Municipis del Vallès 
Occidental, Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona). 
 

Juntament amb el tipus de contracte, el tipus de jornada és un factor condicionant el nivell 

retributiu dels assalariats. Els salaris mitjans (en jornada equivalent) són molt més elevats 

entre els treballadors amb contractes a jornada completa que el dels treballadors a jornada 

parcial. Com es pot observar en el Gràfic 7, la retribució del assalariats residents a la comarca 

amb contracte a jornada completa va ser de 30.920 euros anuals, un 14,4% superior a la 

mitjana, mentre que la retribució dels assalariats a jornada parcial no superava els 14.000 

euros. A nivell territorial, les diferencies salarials entre municipis en funció del tipus de 

jornada són semblants a les observades anteriorment, destacant el major nivell retributiu dels 

residents a Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola i Sabadell respecte als de Terrassa i Rubí. 
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Gràfic 7. Salaris mitjans totals segons tipus de jornada (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, 
Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona). 

 

3.8. Guanys salarials segons residència padronal i lloc de treball 

 

A banda dels resultats de les retribucions mitjanes segons la residència padronal dels 

assalariats, disposem de dades sobre les retribucions segons el seu lloc de treball, és a dir, del 

salaris en funció del municipi on estan domiciliades els comptes de cotització de les empreses. 

Com es pot comprova al Gràfic 8, no hi ha diferències importants en el nivell retributiu 

segons residència i lloc de treball (expressades en percentatge dels salaris mitjans del lloc de 

residència). Així, per al conjunt de la comarca,  el salari mitjà dels residents és un 5% superior 

al del lloc de treball. A nivell municipal, cal destacar que, per una banda, a Sant Cugat del 

Vallès hi havia una diferencia salarial important, del 31,2% entre el lloc de residència i treball 

i, per l’altra banda, a Rubí la diferència salarial era a l’inrevés, sent el salari mitjà segons lloc 

de treball gairebé un 13% més alt que el salari segons lloc de residència. 

Gràfic 8. Salaris mitjans totals segons residència padronal i lloc de treball dels assalariats (euros/any). 
Municipis del Vallès Occidental, Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona). 
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3.9. Guanys salarials i bretxa de gènere 

 

Les diferències en els salaris entre homes i dones són generalitzades a la comarca i la resta 

d’àmbits territorials. L’any 2016, les dones assalariades residents al Vallès Occidental van 

guanyar, en mitjana, un 26,8% menys que els homes. Les diferències en el nivell retributiu 

van ser més accentuades en els municipis amb salaris mitjans més alts: Cerdanyola (29%) i 

Sant Cugat del Vallès (34%) 

El Gràfic 9 reflecteix la bretxa salarial en funció de les característiques personals dels 

assalariats, del seu lloc de treball i tipus de relació laboral. La bretxa de gènere fa referència a 

la diferència salarial entre homes i dones, expressada en percentatge de la retribució mitjana 

masculina. Com es pot veure, les diferències van ser més grans en els grups d’edat avançada, 

cosa que constata un solapament de les bretxes intergeneracional i de gènere. En efecte, la 

bretxa salarial dels menors de 34 anys era d’un 14% mentre que la dels més madurs ascendia 

fins el 30%. Aquest fet s’explicaria, entre d’altres factors, per la millor qualificació (estudis i 

ocupació) de les dones més joves respecte a les de major edat.  Pel que fa al nivell formatiu, 

la bretxa salarial va ser més elevada entre els assalariats amb major i menor nivell de formació: 

el salari mitjà de les dones amb estudis de primera etapa de secundària i amb estudis 

universitaris va ser inferior als dels homes (amb el mateix nivell d’estudis) en un 31,5% i 

32,5%, respectivament. La variable nacionalitat mostra una menor diferència salarial entre els 

assalariats estrangers (17%) que entre els assalariats amb nacionalitat espanyola (28%).  

Quant a la bretxa salarial en funció del grup professional, les majors diferències es van 

produir en el grup  d’Oficials i especialistes, amb una retribució mitjana de les dones inferior en 

un 34% a la dels homes. Cal assenyalar que aquest grup es caracteritza per la seva 

masculinització atès que les dones assalariades només representen el 30,5% del total de la 

mostra. Amb la menor bretxa es van situar, els Auxiliars administratius i subalterns, amb un 

salari mitjà de les dones un 18% inferior al dels homes, i el grups d’Oficials, administratius i 

ajudants i sense qualificació amb un salari mitjà al voltant del 23% més baix. Val a dir que els 

primers són grups feminitzats, amb una presència de dones d’un 67% en el grup d’Auxiliars 

administratius i subalterns i del 57% en el grup d’Oficials, administratius i ajudants.  Sectorialment,  

les activitats econòmiques d’Informació, Financeres i Immobiliàries presentaven les diferències 

més àmplies en el nivell retributiu (39%), seguides de les Activitats professionals i administratives 

(31%). A l’altre extrem se situaven la Construcció (6%) i  el Transport i l’Hostaleria (13%), sectors 

predominantment masculins caracteritzats per tenir les retribucions més baixes. Per l’últim, 

la bretxa salarial en relació amb el tipus de relació salarial posa en relleu que les majors 

diferències es produeixen entre els assalariats amb contracte indefinit (29%) i jornada 

completa (19%). Cal tenir en consideració que la contractació a jornada parcial (que 

representa entorn el 23% dels total d’assalariats) té una major incidència entre la població 

ocupada femenina (entorn el 72% del total d’assalariats). 
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Gràfic 9. Diferències salarials entre homes i dones, en percentatge respecte els ingressos bruts dels 
homes. Municipis del Vallès Occidental amb més de 40.000 habitants, 2016.  

 
Característiques personals 

 
Lloc de treball i relació laboral 

 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona). 
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4. Síntesi de resultats  
 

 El salari mitjà dels residents al Vallès Occidental va ser de 27.020 euros bruts l’any 

2016, un 6% superior al de Catalunya (25.465 euros) i un 14,1% superior a d’Espanya 

(23.677 euros). La mediana de salari va ser de 22.483 euros, al voltant de 4.500 euros 

menys que mitjana.  

 El sou dels treballadors amb un nivell retributiu més alt (percentil 90) multiplicava 

per sis el sou dels treballadors amb un nivell retributiu més baix (percentil 10). La 

distància entre els treballadors que més i menys guanyen era inferior a la comarca que 

a la resta d’àmbits territorials, tot i que a nivell municipal s’aprecien diferències 

destacables.  

 El 10% dels assalariats (percentil 10) residents als municipis de la comarca tenien uns 

ingressos iguals o inferior a 7.749 euros l’any 2016. Aquesta xifra està per sota de la 

quantia fixada per al Salari Mínim Interprofessional de l’any 2018, que és de 10.302 

euros anuals. El 20% dels assalariats (percentil 20) tenia sou igual o inferior 12.596 

euros bruts, el que suposa que eren perceptors de salaris per sobre del SMI i per sota 

de la quantia de referència del Salari Mínim Comarcal). 

 El sou mitjà dels homes al Vallès Occidental va ser l’any 2016 de 31.112 euros i el de 

les dones de 22.834 euros, el que suposa una diferència salarial entre homes i dones 

del 26,8%. La bretxa salarial de gènere és produeix de manera generalitzada en tots 

els àmbits territorials, així com en relació amb l’edat, nivell d’estudis, nacionalitat, 

grups professionals i la majoria de sectors d’activitat.  

 Les retribucions més elevades corresponen als residents de major edat. El salari mitjà 

del grup de fins a 34 anys va ser un 32% inferior a la mitjana comarcal, situant-se 1,7 

vegades per sota del grup de 35 a 54 anys i del de 55 anys i més. Es produeix un 

solapament de la bretxa intergeneracional i de gènere: les diferències salarials entre 

homes i dones van ser més acusades amb l’augment de l’edat. 

 Hi ha una relació positiva entre nivell salarial i nivell educatiu. La retribució mitjana 

dels residents amb estudis universitaris duplicava la dels residents amb estudis 

primera etapa de secundaria i inferior.  

 Per categories professionals, el sou mitjà del grup de Llicenciats, enginyers i alta direcció 

quadruplicava el del grup sense qualificació, triplicava el d’Auxiliars administratius i 

duplicava, amb escreix, el d’Oficials i especialistes i el d’Oficials administratius.  

 Sectorialment, la Indústria va presentar les remuneracions més elevades a la comarca, 

amb un sou mitjà de 31.191 euros anuals, un 15,4% per sobre de la mitjana. A 

continuació, se situen les Activitats professionals i administratives, amb un sou mitjà un 

11,2% superior, i les activitats d’Informació, Financeres i Immobiliàries, un 10,9% superior. 

Les activitats incloses en Administració pública, Educació i Serveis socials, juntament amb 

Comerç van ser els sectors amb els salaris mitjans més baixos, un 9% per sota. 

 Els assalariats amb contractes indefinits tenien un salari mitjà superior en més d’un 

40% al dels assalariats amb contractes temporals. Per tipus de jornada, el sou mitjà 

dels assalariats a jornada completa van ser un 55% al sou mitjà dels assalariats a temps 

parcial. Per tant, la modalitat de contracte i el tipus de jornada són claus en les 

diferències en el nivell salarial dels residents a la comarca.  
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Annex 

 

Taula A 1. Salaris mitjans totals per grup d’edat i sexe (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, 
Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 Total 
Fins a 34 

 anys 
35-54  
anys 

55 anys  
i més 

Total     

Cerdanyola del Vallès 26.781 17.016 30.181 29.996 

Rubí 23.659 18.580 25.431 27.091 

Sabadell 25.787 18.859 28.424 30.275 

Sant Cugat del Vallès 40.769 21.829 47.208 47.755 

Terrassa 23.888 17.092 26.697 28.439 
Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

27.020 18.398 30.374 31.613 

Barcelona 29.176 19.482 33.066 35.298 

AMB 27.290 18.834 30.632 32.018 

Catalunya 25.491 17.983 28.172 30.315 

Espanya 23.677 16.632 25.936 28.721 

Homes     

Cerdanyola del Vallès 31.466 18.403 36.484 35.877 

Rubí 27.013 20.400 30.392 28.635 

Sabadell 29.514 20.000 33.195 36.615 

Sant Cugat del Vallès 49.342 22.561 59.346 56.980 

Terrassa 27.089 18.455 30.391 33.552 
Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

31.112 19.670 35.839 36.813 

Barcelona 32.819 20.576 37.271 43.132 

AMB 31.003 20.093 34.998 39.030 

Catalunya 29.074 19.464 32.208 36.304 

Espanya 26.797 18.056 29.411 33.154 

Dones     

Cerdanyola del Vallès 22.221 15.476 24.331 24.471 

Rubí 20.028 16.201 20.754 24.995 

Sabadell 22.031 17.614 23.906 22.878 

Sant Cugat del Vallès 32.636 21.084 35.955 39.253 

Terrassa 20.331 15.633 22.602 22.011 
Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

22.770 17.000 24.956 25.586 

Barcelona 25.669 18.393 29.032 28.192 

AMB 23.563 17.533 26.274 25.245 

Catalunya 21.723 16.451 23.943 23.670 

Espanya 20.266 15.154 22.115 23.428 

Nota: la taula no inclou la categoria ‘no consta’. 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona).  
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Taula A 2. Salaris mitjans totals per nivell d’estudis i sexe (euros/any). Municipis del Vallès 
Occidental, Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 Total 

1a etapa  
secundària i 

inferior 

2a etapa 
secundària/ 

Ens. universitaris  
1r cicle 

Ens. 
universitaris 

2n cicle i 
superiors 

Total     

Cerdanyola del Vallès 26.781 21.053 26.639 37.952 

Rubí 23.659 19.825 26.553 31.985 

Sabadell 25.787 19.196 24.418 37.826 

Sant Cugat del Vallès 40.769 19.115 34.179 51.855 

Terrassa 23.888 18.879 26.100 35.230 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

27.020 19.316 27.147 41.243 

Barcelona 29.176 18.851 24.174 34.010 

AMB 27.290 18.915 25.296 35.690 

Catalunya 25.491 19.070 25.805 35.471 

Espanya 23.677 17.334 24.185 36.271 

Homes     

Cerdanyola del Vallès 31.466 25.412 30.277 46.013 

Rubí 27.013 22.902 31.260 36.086 

Sabadell 29.514 22.167 28.000 44.768 

Sant Cugat del Vallès 49.342 21.993 42.092 65.127 

Terrassa 27.089 21.847 30.130 41.690 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

31.112 22.389 31.819 49.946 

Barcelona 32.819 21.328 26.955 39.525 

AMB 31.003 21.878 29.260 42.096 

Catalunya 29.074 22.040 30.460 42.331 

Espanya 26.797 19.848 28.372 44.032 

Dones     

Cerdanyola del Vallès 22.221 16.543 23.080 30.884 

Rubí 20.028 15.609 22.651 28.193 

Sabadell 22.031 15.328 21.711 31.950 

Sant Cugat del Vallès 32.636 14.431 27.124 40.407 

Terrassa 20.331 15.042 22.229 29.625 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

22.770 15.339 23.034 33.715 

Barcelona 25.669 15.774 21.604 29.364 

AMB 23.563 15.206 21.638 30.321 

Catalunya 21.723 15.037 21.667 30.129 

Espanya 20.266 13.745 20.366 30.264 

Nota: la taula no inclou la categoria ‘no consta’. * Nombre d’observacions inferior a 50. 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona).  
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Taula A 3. Salaris mitjans totals per nacionalitat i sexe (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, 
Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 Total Espanya Estranger 

Total    

Cerdanyola del Vallès 26.781 26.653 29.178* 

Rubí 23.659 24.398 13.541 

Sabadell 25.787 26.526 16.182 

Sant Cugat del Vallès 40.769 40.672 41.781 

Terrassa 23.888 24.419 16.328 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

27.020 27.458 21.159 

Barcelona 29.176 30.588 20.518 

AMB 27.290 28.322 19.654 

Catalunya 25.491 26.241 18.302 

Espanya 23.677 24.177 16.617 

Homes    

Cerdanyola del Vallès 31.466 31.521 30.874* 

Rubí 27.013 27.972 13.593* 

Sabadell 29.514 30.966 15.566 

Sant Cugat del Vallès 49.342 49.011 52.351* 

Terrassa 27.089 28.053 16.892 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

31.112 31.942 22.508 

Barcelona 32.819 34.886 22.039 

AMB 31.003 32.542 21.342 

Catalunya 29.074 30.234 19.812 

Espanya 26.797 27.469 18.371 

Dones    

Cerdanyola del Vallès 22.221 22.247 20.700* 

Rubí 20.028 20.517 13.488* 

Sabadell 22.031 22.268 17.390 

Sant Cugat del Vallès 32.636 32.949 28.862* 

Terrassa 20.331 20.567 15.065* 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

22.770 22.985 18.707 

Barcelona 25.669 26.641 18.562 

AMB 23.563 24.259 17.341 

Catalunya 21.723 22.199 15.999 

Espanya 20.266 20.640 14.167 

Nota: la taula no inclou la categoria ‘no consta’. * Nombre d’observacions inferior a 50. 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona).  
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Taula A 4. Salaris mitjans totals per sector d’activitat econòmica i sexe (euros/any). Municipis del 
Vallès Occidental, Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 Total SAE-1 SAE-2 SAE-3 SAE-4 SAE-5 SAE-6 SAE-7 

Total         

Cerdanyola del Vallès 26.781 33.236 24.285* 25.274 26.868* 26.522 30.257* 23.823 

Rubí 23.659 26.877 26.847* 22.085 24.033* 24.078 21.544* 21.665 

Sabadell 25.787 28.769 21.818 22.740 24.923 29.895 27.884 24.133 

Sant Cugat del Vallès 40.769 55.356 32.245* 42.068 49.737* 45.038 39.917 33.159 

Terrassa 23.888 28.111 22.690 21.887 23.291 24.924 25.888 22.146 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

27.020 31.191 23.761 24.588 27.804 29.970 30.058 24.526 

Barcelona 29.176 38.894 26.646 26.140 30.634 31.626 31.790 26.499 

AMB 27.290 34.549 24.325 24.464 29.928 29.452 30.181 24.713 

Catalunya 25.491 29.763 22.237 22.429 26.849 27.474 27.848 23.962 

Espanya 23.677 26.885 21.039 20.015 23.815 26.697 26.927 23.014 

Homes         

Cerdanyola del Vallès 31.466 35.788 18.824* 31.530* 28.515* 33.597* 37.759* 27.494 

Rubí 27.013 28.113 28.330* 27.501 24.167* 29.037* 22.689* 25.430 

Sabadell 29.514 31.428 22.759 25.775 25.662 33.434 33.006 29.787 

Sant Cugat del Vallès 49.342 60.638 34.873* 53.408 50.891* 57.471 52.182 37.149 

Terrassa 27.089 30.189 22.740 25.284 24.553 32.051 27.679 25.488 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

31.112 33.390 24.029 29.005 28.880 36.644 35.987 28.769 

Barcelona 32.819 41.075 26.494 30.179 32.194 33.840 38.251 29.475 

AMB 31.003 36.409 24.048 28.762 31.393 32.412 36.524 28.139 

Catalunya 29.074 31.948 22.439 26.705 28.278 31.775 33.789 27.709 

Espanya 26.797 28.505 21.300 23.452 25.014 31.764 32.881 26.536 

Dones         

Cerdanyola del Vallès 22.221 27.206 33.388* 19.550 24.535* 16.997* 25.505* 21.561 

Rubí 20.028 24.089 18.247* 18.125 23.679* 18.293 20.685* 19.486 

Sabadell 22.031 23.731 17.717* 19.948 23.191* 25.757 23.650 21.204 

Sant Cugat del Vallès 32.636 47.433 26.990* 32.207 46.275* 29.680 28.610 30.574 

Terrassa 20.331 23.730 22.433* 18.142 19.662* 17.990 24.096 20.158 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

22.770 26.787 22.630 20.410 25.140 22.443 24.923 22.066 

Barcelona 25.669 34.395 27.150 22.275 27.577 28.344 26.575 24.707 

AMB 23.563 30.139 25.674 20.465 26.780 25.406 25.155 22.686 

Catalunya 21.723 24.657 21.124 18.463 23.513 22.634 23.270 21.772 

Espanya 20.266 22.108 19.417 16.549 20.855 21.415 22.029 20.856 

SAE-1: Indústria; SAE-2: Construcció; SAE-3: Comerç; SAE-4: Transport i Hostaleria; SAE-5; Informació, 
Financeres i Immobiliàries; SAE-6; Activitats professionals i Administratives; SAE-7: Administració pública, 
Educació, Sanitat, Serveis socials i altres.  
Nota: la taula no inclou la categoria ‘no consta’. * Nombre d’observacions inferior a 50. 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona).  
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Taula A 5. Salaris mitjans totals per grup professional (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, 
Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 Total GP-1 GP-2 GP-3 GP-4 GP-5 GP-6 

Total        

Cerdanyola del Vallès 26.781 46.666 37.086 25.928 19.045 21.978 12.764* 

Rubí 23.659 40.801* 33.911 26.327 17.422 22.147 12.722 

Sabadell 25.787 50.127 35.543 26.594 16.592 20.634 12.524 

Sant Cugat del Vallès 40.769 65.976 43.725 29.229 17.778 19.351 14.906* 

Terrassa 23.888 45.337 34.363 25.533 16.768 20.478 12.997 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

27.020 54.221 36.652 26.488 17.132 20.880 12.926 

Barcelona 29.176 51.948 38.861 26.506 17.303 18.508 12.733 

AMB 27.290 51.756 38.530 25.923 17.179 20.072 12.711 

Catalunya 25.491 50.073 36.681 25.720 17.072 20.312 12.744 

Espanya 23.677 47.966 33.874 24.237 16.502 17.983 11.866 

Homes        

Cerdanyola del Vallès 31.466 45.686* 46.259* 31.262 22.627* 25.989 13.419* 

Rubí 27.013 46.702* 36.870* 31.955 20.551* 23.710 14.156* 

Sabadell 29.514 59.494 39.236 30.798 17.294 23.345 13.490 

Sant Cugat del Vallès 49.342 80.634 51.287 30.893 20.747* 22.666* 19.651* 

Terrassa 27.089 50.291 39.424 29.254 19.583 22.651 14.625 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

31.112 62.868 42.029 30.432 19.419 23.319 14.549 

Barcelona 32.819 59.220 43.569 29.799 18.830 20.614 14.010 

AMB 31.003 59.186 43.345 29.709 19.128 22.325 14.430 

Catalunya 29.074 58.167 41.745 30.225 19.764 22.563 14.541 

Espanya 26.797 55.934 38.571 28.011 18.635 19.956 13.878 

Dones        

Cerdanyola del Vallès 22.221 48.195* 28.992 21.976 17.202 14.456* 12.188* 

Rubí 20.028 33.348* 31.129 21.167 16.204 18.432 11.568 

Sabadell 22.031 37.909 31.992 23.755 16.240 14.765 11.472 

Sant Cugat del Vallès 32.636 50.167 35.635 28.197 15.947 12.432* 7.262* 

Terrassa 20.331 38.568 29.718 22.298 15.314 15.089 11.320 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

22.770 43.481 31.510 23.488 15.978 15.321 11.250 

Barcelona 25.669 43.958 34.716 23.976 16.356 13.764 11.405 

AMB 23.563 43.226 34.036 23.118 16.024 14.380 11.081 

Catalunya 21.723 40.989 32.159 22.233 15.696 14.558 10.814 

Espanya 20.266 39.089 29.694 21.051 15.350 12.623 10.058 

CP-1: Llicenciats, enginyers i alta direcció; CP-2: Caps administratius, de taller i tècnics; CP-3: Oficials 
administratius i ajudants; CP-4: Auxiliars administratius i subalterns; CP-5: Oficials de 1a, 2a, 3a i 
especialistes; CP-6: Sense qualificació, menors de 18 anys i altres. 
Nota: la taula no inclou la categoria ‘no consta’. * Nombre d’observacions inferior a 50. 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona). 
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Taula A 6. Salaris mitjans totals segons modalitat de contracte (euros/any). Municipis del Vallès 
Occidental, Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 Total 
Contracte 
Indefinit 

Contracte 
Temporal 

Total    

Cerdanyola del Vallès 26.781 28.096 15.377 

Rubí 23.659 24.898 15.917 

Sabadell 25.787 27.077 17.012 

Sant Cugat del Vallès 40.769 43.520 21.300 

Terrassa 23.888 25.170 14.548 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

27.020 28.551 16.344 

Barcelona 29.176 30.888 18.038 

AMB 27.290 28.874 16.827 

Catalunya 25.491 26.814 16.115 

Espanya 23.677 24.801 15.183 

Homes    

Cerdanyola del Vallès 31.466 33.058 15.286* 

Rubí 27.013 28.321 17.849 

Sabadell 29.514 31.263 17.700 

Sant Cugat del Vallès 49.342 52.799 21.655* 

Terrassa 27.089 28.964 14.923 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

31.112 33.199 16.870 

Barcelona 32.819 35.207 18.408 

AMB 31.003 33.292 17.090 

Catalunya 29.074 31.044 16.456 

Espanya 26.797 28.733 15.786 

Dones    

Cerdanyola del Vallès 22.221 22.911 15.438 

Rubí 20.028 21.123 14.193 

Sabadell 22.031 22.866 16.295 

Sant Cugat del Vallès 32.636 34.190 21.064 

Terrassa 20.331 20.997 14.129 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

22.770 23.664 15.839 

Barcelona 25.669 26.524 17.719 

AMB 23.563 24.273 16.586 

Catalunya 21.723 22.242 15.791 

Espanya 20.266 20.245 14.572 

Nota: la taula no inclou la categoria ‘no consta’. * Nombre d’observacions inferior a 50. 
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona). 
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Taula A 7. Salaris mitjans totals segons tipus de jornada (euros/any). Municipis del Vallès Occidental, 
Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 
Total 

Jornada  
completa 

Jornada  
parcial 

Total    

Cerdanyola del Vallès 26.781 30.769 13.784 

Rubí 23.659 26.645 12.779 

Sabadell 25.787 29.447 13.561 

Sant Cugat del Vallès 40.769 47.061 19.146 

Terrassa 23.888 27.320 12.665 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

27.020 30.920 13.932 

Barcelona 29.176 33.594 15.208 

AMB 27.290 31.600 14.112 

Catalunya 25.491 29.326 13.362 

Espanya 23.677 27.345 11.351 

Homes    

Cerdanyola del Vallès 31.466 33.767 12.090 

Rubí 27.013 28.949 11.273 

Sabadell 29.514 31.769 12.935 

Sant Cugat del Vallès 49.342 53.868 21.898 

Terrassa 27.089 29.308 12.551 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

31.112 33.565 13.879 

Barcelona 32.819 36.197 15.004 

AMB 31.003 33.959 14.000 

Catalunya 29.074 31.396 13.786 

Espanya 26.797 28.912 11.752 

Dones    

Cerdanyola del Vallès 22.221 26.694 14.270 

Rubí 20.028 23.329 13.321 

Sabadell 22.031 26.317 13.782 

Sant Cugat del Vallès 32.636 39.084 17.934 

Terrassa 20.331 24.385 12.713 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

22.770 27.285 13.952 

Barcelona 25.669 30.505 15.306 

AMB 23.563 28.518 14.160 

Catalunya 21.723 26.400 13.196 

Espanya 20.266 25.050 11.194 

Nota: la taula no inclou la categoria ‘no consta’.  
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona). 
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Taula A 8. Salaris mitjans totals segons lloc de residència i de treball. Municipis del Vallès Occidental, 
Barcelona, AMB, Catalunya i Espanya, 2016. 

 Residència Lloc de treball 

Cerdanyola del Vallès 26.781 25.236 

Rubí 23.659 26.701 

Sabadell 25.787 25.672 

Sant Cugat del Vallès 40.769 28.057 

Terrassa 23.888 22.758 

Vallès Occidental 
(Mun. > 40.000 hab.) 

27.020 25.610 

Barcelona 29.176 27.820 

AMB 27.290 27.753 

Catalunya 25.491  

Espanya 23.677  

Nota: la taula no inclou la categoria ‘no consta’.  
Font: elaboració pròpia a partir de MCVL 2016 (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona). 

 

 


