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L'any 2022  es tanca amb un 66,18% de les persones aturades a la comarca com a
preceptora d'algun tipus de prestació per desocupació. 

Les dades de prestacions per desocupació del desembre de 2022 indiquen un lleuger
augment del grau de cobertura d'aquestes, ja que el percentatge de persones en situació
d'atur que no rep cap tipus de prestació es situa en el 34%, una reducció de gairebé 6
punts percentual respecte el desembre de 2021 i  amb una recuperació de les xifres que
superen al grau de cobertura assolit a principis de l'any 2019. De fet, ens hem de remuntar
a l'any 2011 per trobar taxes de cobertura similars.  Si amb les dades de fa un parell d'any  
observàvem com els efectes de la COVID-19 i la destrucció del teixit productiu va fer que
augmentés amb força el   nombre de persones en situació d’atur i/o desocupació amb
necessitat de rebre algun tipus de prestació, la millora del context ha propiciat tancar
l'any amb un grau de cobertura més elevat, derivada sobretot d'una reducció de
l'atur important, amb un increment especialment centrat en les prestacions de
tipus contributiu, que suposen el 37%.

L'any 2020, especialment els primers mesos de la pandèmia,  va ser un any en que les
xifres de prestacions i el grau de cobertura d'aquestes van canviar amb força. Així,
l'impacte de la pandèmia i els mecanismes utilitzats per paliar-ne els efectes, 
 especialment els ERTO, van comportar el creixement del grau de cobertura en les
prestacions.  L'any 2021 les xifres van tornar a registrar una tendència més similar a anys
anteriors i aquest 2022  observem que el lleuger descens de l'atur sumat al creixement
(moderat) de les prestacions fa evolucionar a l'alça el grau de cobertura.
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Atur registrat i  prestacions per desocupació. Vallès Oriental 2009-2022 (desembre de cada any)



Així, el desembre de 2022
S’han registrat 13.059 persones beneficiàries de prestacions per desocupació i 76.693no
beneficiàries. La xifra de persones registrades a l’atur entre el desembre de 2021 i el de 2022 ha
disminuït un 1,91% (-507), i  en canvi l'augment de les prestacions per desocupació ha registrat
un creixement de més del 5,59% (785). Aquest fet és el que ajuda a  que la taxa de cobertura
d’un any a l’altre varii amb força,  passant del  60,65% el desembre de 2021 al 66,18% aquest
darrer mes de l'any 2022.

Per tipus de prestacions, 7.445 corresponen a prestacions de nivell contributiu, 5.232 a les
de nivell assistencial i 382 a rendes actives d’inserció. Amb aquestes dades veiem un
comportament diferenciat en el tipus de prestacions amb un descens relatiu important entre les
rendes actives d'inserció així com les prestacions de tipus assistencial (subsidi) , descens que en
casos com les rendes actives d'inserció ja veiem també l'any passat.
Prestacions per desocupació desembre 2022. Vallès Oriental
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Font:: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona

Com dèiem, encara el 34% de les persones aturades a la comarca no rep cap tipus de prestació
per desocupació i la taxa de cobertura es situa en per damunt del 66%. Respecte al total de
persones inscrites a les oficines de treball el 37% perceben prestacions de nivell contributiu, un
26% de nivell assistencial i un 1,9% són perceptors de la renda activa d’inserció.

Proporció de persones que perceben prestacions sobre el total d'atur registrat (2009-2022).
Vallès Oriental 

Font:: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona
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Nota informativa

P'anàlisi per tipologia de les prestacions,  indica el predomini de les prestacions de tipus
contributiu i com ha estat la renda mínima d'inserció la que registra el creixement més elevat.
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En termes d'evolució de les dades, l’any 2020 l’impacte de la pandèmia va suposar un canvi
en l'evolució relativament moderada i a l'alça de les prestacions, tot i que va mantenir 
 (triplicada, fins i tot) la tendència al creixement de les prestacions durant els mesos estivals. 
 Les dades de desembre de 2021 indicaven com a mida que avança un any natural van
millorant les xifres d'atur registrat, i el grau de cobertura tornava a valors
prepandèmics. Les dades de l'any 2022 indiquen una moderada tendència al creixement
del grau de cobertura, assolint valors, com dèiem anteriorment, d'inicis de la dècada del
2010.

Les dades del Vallès Oriental no són excepcionals, com es pot veure al gràfic on comparem el
grau de cobertura de les prestacions amb la dada provincial:  l'evolució als dos àmbits és
pràcticament idèntica, només durant els mesos més forts d'augment de les prestacions la
provincia presenta un grau de cobertura lleugerament superior, per tornar a ser pràcticament
similar la resta de mesos, amb una lleuger millor comportament de les xifres a la nostra
comarca.

Evolució mensual de la taxa cobertura de les prestacions. Desembre 2018-2022

Font:: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona

Font:: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona
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Prestacions per desocupació a nivell municipal

Els municipis amb una proporció més elevada de persones perceptores de prestacions per
desocupació són municipis de dimensions mitjanes, majoritàriament, per exemple, Sant Esteve
de Palautordera, L'Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany o Vallromanes, que presenten taxes de
cobertura superiors al 70% i fins i tot properes al 80%. A l'altra banda, trobem municipis amb una
taxa de cobertura molt baixa, situada per sota del 50%,  és a dir, la meitat dels aturats (o menys)
no reben cap tipus de prestació: on d'una banda trobem municipis grans com Sant Celoni (58%) o
Canovelles (53%) o municipis molt petits com Montseny (52%) o Tagamanent (56%)

 

Si comparem  les diferents tipologies de prestacions i la seva variació en el darrer any, veiem com  
entre desembre de 2020 i 2021, el pes de cada una, malgrat que en xifres absolutes varii, en
termes de percentatge l'augment de la cobertura aquest mes de desembre és major en tots els
casos.
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Font: Elaboració pròpia. Dades Institut d'Estadística de Catalunya

Font:: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona

Font:: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona
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Font: Elaboració pròpia. Dades Institut d'Estadística de Catalunya

Font:: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona

Prestacions per desocupació Desembre 2022. Dades absolutes. Municipis del Vallès Oriental
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Prestacions per desocupació Desembre 2022. Dades relatives. Municipis del Vallès Oriental




