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Butlletí d’atur registrat – Setembre 2021 

 

Aquest mes d’octubre segueix la tendència de descens de l’atur

L’atur d’octubre s’ha situat en 20.834 persones, 278 persones  menys respecte al mes 

de setembre 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 -1,32 %, 

percentatge superior al que s’ha registrat al conjunt català, que tot just ha sigut del 0,1%. La 

taxa d’atur registral provisional  es situa en 10,79%. Per gènere, la millora de l’atur ha estat 

més favorable a les dones, amb una variació relativa del -1,80%. Tot i així, la taxa d’atur 

femenina de la comarca (13,56%) segueix sent superior a la masculina (8,32%). La Regió 

Metropolitana de Barcelona presenta una dinàmica pràcticament calcada a la del Vallès 

Oriental, únicament hi ha petites variacions quan observem la taxa d’atur per sexes, on la taxa 

femenina és lleugerament més baixa (12,03%) i, en canvi, la masculina és més alta (8,57%). 

 

Per edats, l’atur s’ha reduït en pràcticament totes les franges d’edats, 

a excepció de la gent més jove (menors de 20 anys) on l’atur a augmentat un 9,57%. Tot i 

així, en la resta de grups d’edats es registra una variació mensual d’atur amb una tendència a 

la baixa, sent aquest mes els grups d’edats que van entre 30 i 39 anys on s’accentua més 

aquesta baixada. 

 

Per activitats, les que registren majors increments de l’atur són les 

mateixes que en mesos anteriors: les activitats administratives i 

auxiliars, les activitats del comerç a l’engròs i al detall, l’hostaleria  

així com les vinculades a la industria manufacturera,. En termes d’evolució 

interanual, les activitats vinculades a la indústria extractiva, l’energia, elèctrica i gas així com 

les activitats financeres i d’assegurances 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 (463 persones, 20,03%);  al Baix Vallès  el descens interanual ha estat de 1.518 

persones, un 18,59%; finalment, el Mercat de Granollers ha registrat el descens més important,  

2.920 persones, que suposa un descens relatiu del 19,14%.  

 

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

interanuals més significatives i a l’alça es registren entre el grup de persones que 

porten entre 18 i 21 mesos a l’atur, amb un increment interanual del 

79,9%. Pel que fa a la variació intermensual, el creixement més gran de l’atur es manté, 

entre els grups extrems: els qui porten menys de 3 mesos a l’atur així com els aturats de llarga 

durada (més de 24 mesos).  
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ÀMBITS TERRITORIALS. COMARQUES RMB I CATALUNYA 

 

 
 

EDAT I SEXE  

   
 

Atur registrat 
Taxa d'atur 

registral

Variació 

absoluta

Variació 

relativa

Variació 

absoluta

Variació 

relativa

VALLÈS ORIENTAL 20.834 10,79% -278 -1,32% -4.901 -19,04%

Baix Montseny 1.848 11,16% -16 -0,86% -463 -20,03%

Baix Vallès 6.647 11,05% -147 -2,16% -1.518 -18,59%

MTG 12.339 10,32% -115 -0,92% -2.920 -19,14%

Variació mensual Variació anual 19-20

Atur registrat 
Variació 

absoluta

Variació 

relativa

Variació 

absoluta

Variació 

relativa

VALLÈS ORIENTAL 20.834 -278 -1,32% -4.901 -19,04%

Baix Llobregat 38.026 -92 -0,24% -9.975 -20,78%

Barcelonès 103.070 -1.239 -1,19% -36.908 -26,37%

Maresme 23.793 13 0,05% -5.963 -20,04%

Vallès Occidental 48.262 -602 -1,23% -11.136 -18,75%

RMB* 233.985 -2.198 -0,93% -68.883 -22,74%

CATALUNYA 377.960 -510 -0,13% -106.599 -22,00%

Variació mensual Variació anual 19-20

Atur 

registrat 

Variació 

absoluta

Variació 

relativa

Variació 

absoluta

Variació 

relativa

Homes 8.478 -51 -0,60% -2.483 -22,65%

Dones 12.356 -227 -1,80% -2.418 -16,37%

Menors de 20 378 33 9,57% -374 -49,73%

De 20 a 24 877 1 0,11% -624 -41,57%

De 25 a 29 1.342 -18 -1,32% -671 -33,33%

De 30 a 34 1.506 -60 -3,83% -631 -29,53%

De 35 a 39 1.800 -85 -4,51% -739 -29,11%

De 40 a 44 2.320 -78 -3,25% -699 -23,15%

De 45 a 49 2.607 -21 -0,80% -534 -17,00%

De 50 a 54 2.894 1 0,03% -345 -10,65%

De 55 a 59 3.365 -26 -0,77% -232 -6,45%

De 60 a 64 3.745 -25 -0,66% -52 -1,37%

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 9,81% 9,20% 9,52% 8,65% 8,09% 8,38%

De 25 a 34 6,52% 9,96% 8,18% 6,53% 8,93% 7,72%

De 35 a 44 5,41% 9,64% 7,38% 5,88% 9,23% 7,49%

De 45 a 54 7,59% 12,64% 9,94% 8,65% 11,37% 9,98%

De 55 a 64 15,73% 26,75% 21,01% 15,29% 22,42% 18,82%

TOTAL 8,32% 13,56% 10,79% 8,57% 12,03% 10,26%

Vallès Oriental Regió Metropolitana de Barcelona

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

 Atur 
Octubre 

Taxa atur 
(provisional) 

Variació mensual 
Variació anual 2020-

2021 

  

Variació 
absoluta 

Variació 
relativa 

Variació 
absoluta 

Variació 
relativa 

Campins 28 9,33% 1 3,70% 1 3,70% 

Fogars de Montclús 12 6,32% -3 -20,00% -4 -25,00% 

Gualba 69 12,26% -8 -10,39% -28 -28,87% 

Montseny 16 7,34% 2 14,29% 0 0,00% 

Sant Celoni 934 11,28% -24 -2,51% -242 -20,58% 

Sant Esteve de Palautordera 107 8,59% 14 15,05% -15 -12,30% 

Santa Maria de Palautordera 470 11,19% 6 1,29% -125 -21,01% 

Vallgorguina 170 13,92% -5 -2,86% -38 -18,27% 

Vilalba Sasserra 42 12,61% 1 2,44% -12 -22,22% 

Baix Montseny 1.848 11,16% -16 -0,86% -463 -20,03% 

La Llagosta 788 12,34% -20 -2,48% -185 -19,01% 

Martorelles 252 11,20% 0 0,00% -63 -20,00% 

Mollet del Vallès 2.964 11,50% -52 -1,72% -706 -19,24% 

Montmeló 425 9,88% -34 -7,41% -112 -20,86% 

Montornès del Vallès 1.017 12,68% 1 0,10% -221 -17,85% 

Parets del Vallès 841 9,23% -32 -3,67% -114 -11,94% 

Sant Fost de Campsentelles 329 8,46% -12 -3,52% -101 -23,49% 

Santa Maria de Martorelles 31 7,91% 2 6,90% -16 -34,04% 

Baix Vallès 6.647 11,05% -147 -2,16% -1.518 -18,59% 

Aiguafreda 121 10,82% 5 4,31% -4 -3,20% 

L’Ametlla del Vallès 267 6,83% -10 -3,61% -67 -20,06% 

Bigues i Riells 456 10,81% 14 3,17% -55 -10,76% 

Caldes de Montbui 763 9,11% -12 -1,55% -238 -23,78% 

Canovelles 1.221 15,30% -19 -1,53% -278 -18,55% 

Cànoves i Samalús 143 10,97% -7 -4,67% -19 -11,73% 

Cardedeu 751 8,69% -28 -3,59% -257 -25,50% 

Figaró-Montmany 57 11,97% 2 3,64% -13 -18,57% 

Les Franqueses del Vallès 1.071 11,40% 0 0,00% -225 -17,36% 

La Garriga 580 7,51% -9 -1,53% -175 -23,18% 

Granollers 3.417 11,06% -38 -1,10% -952 -21,79% 

Lliçà d’Amunt 754 10,53% 4 0,53% -111 -12,83% 

Lliçà de Vall 225 6,92% -16 -6,64% -75 -25,00% 

Llinars del Vallès 501 10,58% -3 -0,60% -85 -14,51% 

La Roca del Vallès 477 8,77% -12 -2,45% -111 -18,88% 

Sant Antoni de Vilamajor 291 10,41% -3 -1,02% -73 -20,05% 

Sant Feliu de Codines 316 10,81% 10 3,27% -51 -13,90% 

Sant Pere de Vilamajor 222 9,52% -5 -2,20% -55 -19,86% 

Santa Eulàlia de Ronçana 353 10,82% 8 2,32% -25 -6,61% 

Tagamanent 23 16,55% 0 0,00% 3 15,00% 

Vallromanes 96 8,66% 1 1,05% -27 -21,95% 

Vilanova del Vallès 234 9,60% 3 1,30% -27 -10,34% 

Mercat de Granollers 12.339 10,32% -115 -0,92% -2.920 -19,14% 

Vallès Oriental 20.834 10,79% -278 -1,32% -4.901 -19,04% 

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