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Butlletí d’atur registrat – Juliol 2021 

Aquest mes de juliol es manté la tendència descendent de l’atur

L’atur al juliol s’ha situat en 22.499 persones, 1.631 persones  menys respecte al mes 
de juny passat. Aquestes xifres d’atur comencen a ser similars a les que es registraven en els 
mesos d’abans de la pandèmia. El descens en termes relatius se situa en el 6,76%, percentatge 
lleugerament inferior al que s’ha registrat al conjunt català, que ha sigut 8,4%. La taxa d’atur 
registral provisional  es situa en l’11,56%. Per gènere, l’evolució de l’atur intermensual ha 

estat més favorable als homes, amb una variació relativa del -8,77%. Així,  la taxa d’atur 
femenina de la comarca (14,54%) segueix sent superior a la masculina (8,87%). La Regió 
Metropolitana de Barcelona presenta la mateixa dinàmica que al Vallès Oriental, tot i que a la 
RMB la taxa femenina és lleugerament més baixa (13,13%)i en canvi la masculina si que és 
més alta (9,44%). 

Per edats, l’atur en s’ha reduït en totes les edats, i destaca la disminució entre 
els més joves, que aquest mes han accedit a més contractes temporals, probablement. En la 
resta de grups d’edats en tots els casos es registra una variació mensual de l’atur a la baixa, 
que només torna a augmentar, respecte l’any passat, entre les persones majors de 60 anys.  

Per activitats, com ja veiem en mesos anteriors, les que registren majors 
increments de l’atur són: les activitats administratives i auxiliars, les 
activitats del comerç a l’engròs i al detall i les vinculades a la industria 
manufacturera, així com l’hostaleria. En termes d’evolució interanual, les 
activitats vinculades a la indústria extractiva, l’energia, elèctrica i gas així com l’activitat de les 
llars o les activitats immobiliàries són les activitats que han registrat millor comportament 
envers l’atur. Cal destacar la reducció de les persones aturades registrades com a SOA (sense 
ocupació anterior) poden deduir-se que el context és més favorable a anar encadenant 
diferents contractes i per tant es torna a l’atur venint d’un treball temporal previ. 

Per mercats de treball, tots els àmbits han registrat importants reduccions de l’atur, 
respecte el mes passat i, sobretot, respecte l’any passat: el Baix Montseny ha experimentat el 
menor descens (261 persones, 11,57%), al Baix Vallès  el descens interanual ha estat de 1.162 

persones, un 13,99%; finalment, el Mercat de Granollers ha registrat el descens més important,  
1.878 persones, que suposa un descens relatiu del 12,32%.  

 
Pel que fa als aturats segons  durada de la demanda d’atur, constatem que les variacions 

interanuals més significatives es donen, entre el grup de persones que porta entre 
15 i 18 mesos a l’atur que registren un increment interanual del 
137% . Pel que fa a la variació intermensual, el creixement més gran de l’atur es manté 
com vèiem en mesos anteriors, entre els qui porten menys temps a l’atur, amb un nou repunt 
de les dades entre les persones que estan en situació d’atur de fa 21-24 mesos, on l’atur 
dibuixa una tendència creixent. Caldrà seguir estar atents a la possible cronificació d’aquesta 
població d’aturats de llarga durada  
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ÀMBITS TERRITORIALS. COMARQUES RMB I CATALUNYA 

 
EDAT I SEXE 

 

Atur registrat 
Variació 
absoluta

Variació 
relativa

Variació 
absoluta

Variació 
relativa

VALLÈS ORIENTAL 22.499 -1.631 -6,76% -3.301 -12,79%

Baix Llobregat 41.297 -3.828 -8,48% -6.757 -14,06%

Barcelonès 118.640 -12.059 -9,23% -19.128 -13,88%

Maresme 25.093 -2.063 -7,60% -3.783 -13,10%

Vallès Occidental 52.304 -3.875 -6,90% -7.738 -12,89%

RMB* 259.833 -44.176 -14,53% -40.707 -13,54%

CATALUNYA 408.314 -37.548 -8,42% -61.035 -13,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu

Variació mensual Variació anual 19-20

* Del 2015 al 2016, les dades es presenten amb la distribució territorial actualment vigent, que són els 8 àmbits 
territorials de planificació (d'acord amb la Llei 23/2010, de creació de l'àmbit del Penedès, i de l'Acord de Govern 
21/2014, que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals). 

Atur registrat al Vallès Oriental per mercats de treball

Atur registrat Taxa d'atur 
registral

Variació 
absoluta

Variació 
relativa

Variació 
absoluta

Variació 
relativa

VALLÈS ORIENTAL 22.499 11,56% -1.631 -6,76% -3.301 -12,79%
Baix Montseny 1.994 11,95% -158 -7,34% -261 -11,57%
Baix Vallès 7.145 11,76% -471 -6,18% -1.162 -13,99%
MTG 13.360 11,08% -1.002 -6,98% -1.878 -12,32%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu

Variació mensual Variació anual 19-20

Atur 
registrat 

Variació 
absoluta

Variació 
relativa

Variació 
absoluta

Variació 
relativa

Homes 9.095 -874 -8,77% -1.676 -15,56%
Dones 13.404 -757 -5,35% -1.625 -10,81%

Menors de 20 412 -144 -25,90% -164 -28,47%

De 20 a 24 933 -156 -14,33% -436 -31,85%

De 25 a 29 1.498 -276 -15,56% -618 -29,21%

De 30 a 34 1.722 -143 -7,67% -499 -22,47%

De 35 a 39 2.077 -188 -8,30% -558 -21,18%

De 40 a 44 2.648 -220 -7,67% -430 -13,97%

De 45 a 49 2.779 -167 -5,67% -441 -13,70%

De 50 a 54 3.059 -127 -3,99% -238 -7,22%

De 55 a 59 3.528 -133 -3,63% -5 -0,14%
De 60 a 64 3.843 -77 -1,96% 88 2,34%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu

Variació mensual Variació anual 19-20
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SECTORS D’ACTIVITAT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Activitats econòmiques amb més 
increment de l'atur 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 
  

Taxa d'atur registrada per sexe i edats

Edat Homes Dones Total Homes Dones Total

De 16 a 24 10,23% 10,02% 10,13% 9,63% 9,12% 9,39%
De 25 a 34 7,21% 11,22% 9,15% 7,70% 10,46% 9,07%
De 35 a 44 6,19% 10,86% 8,37% 6,87% 10,53% 8,64%
De 45 a 54 7,97% 13,36% 10,49% 9,36% 12,24% 10,78%
De 55 a 64 16,11% 27,56% 21,61% 15,85% 23,13% 19,46%

TOTAL 8,87% 14,54% 11,56% 9,44% 13,13% 11,25%
Font: Hermes, Diputació de Barcelona

Vallès Oriental Regió Metropolitana de Barcelona

Atur registrat per grans sectors

Sectors Atur registrat 
Variació 
absoluta

Variació 
relativa

Variació 
absoluta

Variació 
relativa

Agricultura 261 -28 -9,69% -7 -2,61%

Indústria 3.423 -163 -4,55% -409 -10,67%
Construcció 1.493 -120 -7,44% -170 -10,22%
Serveis 15.916 -1.009 -5,96% -2552 -13,82%
SOA 1.406 -311 -18,11% -163 -10,39%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu

Variació mensual Variació anual 19-20

1,2%

15,2%

6,6%

70,7%

6,2%

Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
SOA

Sectors  d’activitat que redueixen el nombre d’aturats 
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Nivell Municipal 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

 

 

 

Variació 
absoluta

Variació 
relativa

Variació 
absoluta

Variació 
relativa

Campins 29 9,76% -2 -6,45% 1 3,57%

Fogars de Montclús 13 6,84% -2 -13,33% -1 -7,14%
Gualba 83 14,49% -7 -7,78% -12 -12,63%
Montseny 13 6,07% -5 -27,78% 1 8,33%

Sant Celoni 1.026 12,29% -77 -6,98% -118 -10,31%
Sant Esteve de Palautordera 100 7,90% -7 -6,54% -35 -25,93%
Santa Maria de Palautordera 497 11,69% -40 -7,45% -94 -15,91%

Vallgorguina 189 15,50% -12 -5,97% 2 1,07%

Vilalba Sasserra 44 13,25% -6 -12,00% -5 -10,20%

Baix Montseny 1.994 11,95% -158 -7,34% -261 -11,57%
La Llagosta 879 13,70% -75 -7,86% -90 -9,29%
Martorelles 258 11,22% 2 0,78% -41 -13,71%
Mollet del Vallès 3.175 12,18% -206 -6,09% -603 -15,96%

Montmeló 462 10,67% -36 -7,23% -75 -13,97%
Montornès del Vallès 1.081 13,31% -82 -7,05% -162 -13,03%
Parets del Vallès 887 9,67% -41 -4,42% -99 -10,04%

Sant Fost de Campsentelles 369 9,44% -33 -8,21% -81 -18,00%
Santa Maria de Martorelles 34 8,29% 0 0,00% -11 -24,44%

Baix Vallès 7.145 11,76% -471 -6,18% -1.162 -13,99%
Aiguafreda 110 9,83% -9 -7,56% 0 0,00%
L’Ametlla del Vallès 307 7,85% -31 -9,17% -31 -9,17%
Bigues i Riells 456 10,73% -32 -6,56% -72 -13,64%

Caldes de Montbui 870 10,28% -35 -3,87% -119 -12,03%
Canovelles 1.318 16,36% -115 -8,03% -171 -11,48%
Cànoves i Samalús 159 12,05% -1 -0,63% -15 -8,62%

Cardedeu 849 9,67% -55 -6,08% -163 -16,11%
Figaró-Montmany 65 13,54% -3 -4,41% -8 -10,96%
Les Franqueses del Vallès 1.164 12,31% -70 -5,67% -118 -9,20%

La Garriga 640 8,23% -59 -8,44% -109 -14,55%
Granollers 3.673 11,77% -369 -9,13% -635 -14,74%
Lliçà d’Amunt 826 11,50% -30 -3,50% -81 -8,93%

Lliçà de Vall 260 7,94% -25 -8,77% -56 -17,72%
Llinars del Vallès 544 11,51% -29 -5,06% -49 -8,26%
La Roca del Vallès 512 9,36% -42 -7,58% -72 -12,33%

Sant Antoni de Vilamajor 329 11,68% -17 -4,91% -34 -9,37%
Sant Feliu de Codines 342 11,68% -15 -4,20% -30 -8,06%
Sant Pere de Vilamajor 254 10,93% -14 -5,22% -5 -1,93%

Santa Eulàlia de Ronçana 343 10,44% -16 -4,46% -55 -13,82%
Tagamanent 18 12,86% 0 0,00% 0 0,00%
Vallromanes 92 8,13% -7 -7,07% -35 -27,56%

Vilanova del Vallès 229 9,41% -28 -10,89% -20 -8,03%

Mercat de Granollers 13.360 11,08% -1.002 -6,98% -1.878 -12,32%

Vallès Oriental 22.499 11,56% -1.631 -6,76% -3.301 -12,79%

Atur 
JULIOL

Taxa atur 
Variació mensual Variació anual 2019-2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Mapa. Distribució de la taxa d'atur (provisional) per municipis, JULIOL de 2021 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Diputació de Barcelona 
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Aturats segons durada de la demanda 
 
 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Diputació de Barcelona  


