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10,43%
Taxa d'atur registral

(provisional).
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L'atur de Gener disminueix 
 respecte al mes anterior.  

20.043
aturats

+6,48%
Augment de l'atur en la
gent més jove (menors

de 20 anys).  

Granollers
Mollet del Vallès

Canovelles

Municipis amb major nombre
d'aturats.
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12,94%
Taxa d'atur femenina a la

comarca. 

Activitats administratives
Comerç angròs i al detalla

Hosteleria
 

Activitats econòmiques que
registren una major reducció de

l'atur.
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L’atur de Gener s’ha situat en 20.043
persones, 196 persones menys respecte al
mes de desmbre passat. Es torna confirmar
com la xifra més baixa registrada desde
setembre de 2008.
El descens en termes relatius respecte al mes
anterior se situa en -0,97%. Cal recalcar que a
nivell del conjunt de Catalunya l'atur ha
augmentat un 0,72% respecte al més anterior.
La taxa d’atur registral es situa en 10,43%. 

Aquest mes de gener,  la
tendència decreixent de
l'atur continua

2

Bulletí d'atur registrat

MERCAT
DE TREBALL

Per gènere, la millora de l’atur es constata
entre les dones, que redueixen la xifra en un  
-2,54%. No obstant, la taxa d’atur femenina
de la comarca (12,94%) segueix sent superior
a la masculina (8,19%). 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 més baixa (11,65%) i, en
canvi, la masculina és lleugerament més alta
(8,50%).

Per edats, l’atur s’ha reduït
majoritariament en les franges que
comprenen l'edat adulta (entre 30 i 60
anys). Això si tenim en compte dades del
més anterior, on també cal recalcar que els
més perjudicats han estat els joves, sobretot
els menors de 24 anys, on l'atur creix més
d'un 6%. No obstant, si observem la variació
que hi ha respecte a l'any anterior, l'atur s'ha
reduït considerablement en totes les franjes
d'edat. 
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Per activitats, de les que registren majors increments de l'atur, cal destacar les "activitats
financeres i d'assegurances", seguit de la "indústria extractiva" i la "indústria elèctrica i
de gas" que representen les úniques activitats on puja realment l'atur. Per contra, on més es
redueix el nombre d'aturats és en "activitats administratives i serveis auxiliars",
"comerç a l'engrós i al detall" o "hosteleria"
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Per mercats de treball, tots els àmbits han registrat importants reduccions de l’atur respecte
de l'any anterior: en el Baix Montseny hi ha hagut un descens del 25,58% (-605 persones); al
Baix Vallès el descens interanual ha estat d'un -23,62% (-2.000 persones); i, finalment, el
Mercat de Granollers ha registrat el descens més important, -4.041 persones, que suposa un
descens relatiu del -25,49%. 
Tanmateix, a nivell intermensual s'observa la mateixa dinàmica de descens de les xifres en
tots els àmbits anteriorment mencionats, amb especial menció al Mercat de Granollers que és
el que té un major descens (-1,58%).

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

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.
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A nivell municipal, els municipis amb una taxa d'atur registral més elevada són Canovelles
(14,55%), Vallgorguina (13%) i Tagamanent (13,58%). Per contra, els municipis amb una taxa d'atur
més baixa són Campins (6,69%), Lliça de Vall (6,78%) i el Montseny (6,36%). En quan a variació
relativa mensual, el municipi on ha baixat més l'atur és Granollers (-13,91%). I per el que fa a variació
relativa anual, Gualba sería el municipi on ha baixat més l'atur (-47,52%).

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 21 i
24 mesos a l’atur, amb un increment interanual del 49,9%. 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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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i Diputació de barcelona.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i
Diputació de Barcelona.
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Nº DE PÀG 

El bulletí és una publicació elctrònica del
servei de l'Observatori-Centre d'Estudis
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. El
bulletí publica, periòdicament, informació
rellevant per a la presa de desicions en
l'àmbit del desenvolupament local al Vallès
Oriental.


