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12,9%
Percentatge de població

aturada menor de 29
anys

(població jove)

Canovelles
Vallgorguina

Montornès del
Vallès

 
Es mantenen com els municipis

de la comarca amb la major
taxa d'atur

10,27%
Taxa d'atur registral
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L'atur DIBUIXA UN DESCENS respecte
el mes anterior  

19.704
persones
aturades

12,76%
Taxa d'atur femenina

 
Activitats administratives i

serveis auxiliars
Construcció

Agricultura, ramaderia i pesca
Administració pública, Defensa i

Seguretat Social
Activitats Sanitàries i de serveis

socials
 
 
 

Activitats econòmiques que
registren una major reducció de
l'atur respecte el mes anterior
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A la comarca, aquest mes de febrer l’atur
registrat un descens significatiu, de 93
persones, el que suposa que actualment hi
ha  19.704 persones aturades, és a dir, un
descens relatiu mensual del 0,47%. Cal
destacar però el descens en termes
interanuals, que es redueix en més de 350
persones, ja que fa un any l’atur registrat era
de 20.060 persones, pràcticament 2 punts
percentuals per sobre de la xifra actual. La
taxa d’atur es situa en el 10,27%.

.
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Al febrer l’atur ha registrat un descens significatiu
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Per gènere, el descens de l'atur ha estat
especialment favorable a les dones, tant en
termes de  variació mensual (-134 dones
aturades) com en termes interanuals  (-272
dones). Aquesta millora de les dades en l'atur
femení repeteix la tònica que vam veure el mes
passat. Els homes redueixen la xifra d'atur
respecte l'any passat (-84) però en canvi
registren un lleuger creixement respecte el mes
anterior (+41).  La taxa d’atur femenina a comarca
es redueix (12,63%) però es manté gairebé 5pp
superior a la masculina (8,18%). La Regió
Metropolitana de Barcelona presenta una dinàmica
similar a la del Vallès Oriental, tot i que les  taxes
són més baixes, especialment la taxa femenina
(11,28%).
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Per edats, la millora de les xifres d'atur respecte al
mes passat afecta especialment a la població de
25 a 34 anys, mantenint- se la tendència al
decreixement fins als 49 anys, tot i que amb
menor força en termes relatius. Interanualment
destaca la reducció de l'atur sobretot entre la
població de 40 a 44 anys i també entre els 45 i 49
anys. Els grups d'edat de menors de 24 anys són
els que  redueixen menys l'atur respecte fa un
any.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.
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Per activitats, aquest mes el major increment de l'atur es registra especialment al sector de
l'hosteleria, la indústria manufacturera Iactivitats financerers i assegurances. Les reduccions
es centren en el sector serveis, especialment activitats administratives i serveis auxiliars, i
activitats vinculades a l'adminstració pública així com la sanitat i serveis socials i, finalment,
la construcció
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Per mercats de treball,  l'evolució de l'atur respecte al mes passat ha estat diferenciada: repecte
al gener passat, el Baix Montseny manté xifres idèntiques, amb un total d'aturats de 1.789
persones. El mercat de treball de Granollers registra la major reducció, de -1.03% (-121
persones)  que compensa l'augment de l'atur registrat al Baix Vallès, de 28 persones més
(0,45%). L'evolució anual és pràcticament positiva a tots àmbits, especialment : el descens relatiu
més notable es registra al Baix Vallès, on cau un -3,07% (-199 persones a l'atur). Al mercat de
treball de Granollers el descens ha estat del -1.60% (-189). Al  Baix Montseny l'atur torna a
créixer lleugerament respecte l'any passat,  com ja vam constatar al gener passat: 32
persones més a l'atur ( 1,82%).

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 i Diputació de Barcelona.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les
dades de l’Observatori del Treball i Model
Productiu.
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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.
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A nivell municipal,  es registra un comportament diferenciat pel que fa a l'atur, amb una major
concentració de la xifra d'increment d'aturats a l'àmbit del Baix Montseny i Baix Vallès, aquest
darrer mes. Respecte al gener passat,  destaca el creixement de l'atur als municipis de
Vallgorguina, Mollet o Montornès del Vallès o Lliçà d'Amunt i Sant Feliu de Codines. En termes
interanuals la millora de les dades és més generalitzada, els incrments es registren bàsicament
al Baix Montseny, com comentàvem abans. Encapçalen el rànquing  de municipis amb una
major taxa d'atur Canovelles, Vallgorguina i Montornès del Vallès, que es situa lleugerament
per sobre de La Llagosta. . Alhora, els municipis amb una taxa d'atur més baixa segueixen sent
pràcticament els mateixos que el mes passat: Fogars de Montclús (5,91%),  la Garriga (6,57%) i
l'Ametlla del Vallès (7,29%).

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  9 i 12 mesos a l'atur, 
 El grup de persones que fa més de
24 mesos a l'atur també segueix
mantenint un creixement a l'alça
tot i que molt es redueix amb força
respecte al febrer de 2022. Com a
fotografia del moment actual,
veiem com l'atur es concentra,  
 entre els qui fa menys de 3 mesos
que estan en situació de
desocupació o els que fa 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.
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