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Notes informatives 

de desenvolupament local del Vallès Oriental 
 

 

 

 

 

Només el 52,90 % de les persones aturades a la comarca 
percep algun tipus de prestació per desocupació  
 

El desembre de 2020 al Vallès Oriental el 47,10% de les persones en situació d’atur no rebien cap 

tipus de prestació. Respecte al mateix període de 2019, significa un descens en gairebé 11 punts 

percentuals. Com ja veiem amb les dades de juny de 2020, els efectes de la COVID-19 i la destrucció 

del teixit productiu ha fet que augmenti amb força el nombre de persones en situació d’atur i/o 

desocupació 

 

En termes anuals veiem que si bé des del 2009 es va experimentar una contínua reducció de la taxa 

de cobertura de les prestacions per desocupació, l’any 2015 es frenà aquesta tendència de 

decreixement, que dibuixà un repunt els anys 2018 i l’any 2019 i que ha tornat a caure amb les dades 

de l’any 2020. Així, l’any 2020 es tanca amb taxa de cobertura menor, que segueix  la tònica registrada 

al conjunt català, on la taxa de cobertura també es situa  lleugerament per damunt del 54%.  
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Les dades actuals es troben ben lluny de les dades de l’any 2009 i es registren taxes de cobertura que 

no s’assolien des de fa 4-5 anys, això vol dir que actualment, poc més de 5 de cada 10 persones reben 

algun tipus de prestació per desocupació. 

 

S’ha tancat l’any 2020 amb un descens de les persones beneficiàries de prestacions per desocupació, 

que ja havien anat decreixent de manera continuada des de fa uns 10 anys, però ho feien en un 

context de reducció de l’atur. La variació aquest any 2020 és que el descens en les prestacions per 

desocupació es dona enmig d’un context d’augment important del nombre de persones registrades 

a l’atur o en situació de no-ocupació. 

  

Evolució de l'atur registrat i del nombre de prestacions per desocupació.  

Vallès Oriental Desembre 2009 – Desembre 2020 

 
 

 
 

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

 

Durant el mes de desembre de 2020 s’han registrat 14.038 persones beneficiàries de prestacions per 

desocupació i 12.499 persones en situació d’atur no beneficiàries. L’augment de persones registrades 

a l’atur entre el desembre de 2019 i el de 2020 ha crescut considerablement (-22,32%), i en canvi 

la tendència de les prestacions per desocupació ha registrat un ascens molt menor, situant-se només 

un  0,59% per sobre del total de l’any passat. Aquest fet provoca que la taxa de cobertura d’un any 

a l’altre disminueixi amb força,  passant del 64.38% al 52,90%. 
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Per tipus de prestacions, 7.328 corresponen a prestacions de nivell contributiu, 6.243 a les de nivell 

assistencial i 461 a rendes actives d’inserció. Pel que fa a aquestes dades veiem com les prestacions 

de caràcter contributiu i les relatives a la Renda activa d’inserció han registrat un descens important 

(especialment aquestes últimes, amb una reducció superior al -25%).  Les prestacions de nivell 

assistencial (subsidi) augmenten un 9,28% i les de nivell.  
 

Prestacions per desocupació desembre 2020. Vallès Oriental 

 

 
 

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

 

Com dèiem, el 47% de les persones aturades a la comarca no rep cap tipus de prestació per 

desocupació i la taxa de cobertura es situa en un 52,90%. Respecte al total de persones inscrites a 

les oficines de treball el 27,6% perceben prestacions de nivell contributiu, un 23,2% de nivell 

assistencial i un 1,7% són perceptors de la renda activa d’inserció. 

 

Evolució de la proporció de persones que perceben prestacions sobre el total d'atur registrat (2009-

2020). Vallès Oriental (%) 

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

Desembre, 

2019

Desembre, 

2020 Variació abs Variació %

Atur registrat 21.677 26.537 4.860 22,42%

Prestacions per desocupació 13.956 14.038 82 0,59%

Nivell contributiu 7.613 7.328 -285 -3,74%

Nivell Assistencial (subsidi) 5.713 6.243 530 9,28%

Renda activa d'inserció 630 461 -169 -26,83%

Programa d'activació per a l 'ocupació ND ND -
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Si analitzem la situació en els darrers anys, veiem com al llarg del 2019 la taxa de cobertura va anar 

en augment, situant-se per damunt del 60% pràcticament durant tots els mesos de l’any,  arribant a 

uns nivells màxims del 69% l’agost de 2019. De fet, els mesos d’estiu es quan es registrar un augment 

de les persones perceptores d’aquest tipus de prestacions. L’any 2020 l’impacte de la pandèmia ha 

trencat la tònica d’aquesta evolució mensual, tot i que es manté (triplicada, fins i tot) la tendència al 

creixement de les prestacions durant els mesos estivals 

 

D’altra banda, l’any 2019 també veiem com les variacions similars entre el nombre d’aturats i el 

nombre de beneficiaris durant l´últim quadrimestre va derivar en una taxa de cobertura pràcticament 

constant, que es va mantenir al voltant del 64%. Fixem-nos al gràfic, com als mesos següents, 

especialment al mes de març on l’impacte de la COVID-19 es tradueix en el primer confinament total, 

com s’incrementa de forma exponencial l’evolució a l’alça de la taxa de cobertura i aquesta va perdent 

pes progressiu a mesura que augmenta l’atur i les prestacions per desocupació no arriben i no 

cobreixen totes les situacions de desocupació i necessitat prestacions. 

 

Evolució mensual de la taxa de cobertura desembre-2018 a desembre-2020 

 Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona 
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Prestacions per desocupació per tipologia. Vallès Oriental 
 

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

 

 

Si comparem el pes percentual de les diferents tipologies entre desembre de 2019 i de 2020, podem 

observar com tant les prestacions de nivell assistencial (subsidis) com les prestacions a nivell 

contributiu han registrat un descens, arribant a representar ja el 60% de les prestacions totals. Les 

prestacions contributives incrementen de manera destacada el seu pes per la reducció de les 

prestacions de la renda activa d’inserció i la desaparició del programa d’activació per a l’ocupació. 
 

 
 

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

 
 
Prestacions per desocupació a nivell municipal 
 
Els municipis amb una proporció més elevada de persones perceptores de prestacions per desocupació són 

municipis petits, majoritàriament: Campins (72,4%), Sant Esteve de Palautordera (63,7%), Lliçà de Vall (62,2%), 

La Garriga (61,8%)  

 

Per altra banda, ens trobem amb l’augment del nombre de municipis amb una taxa de cobertura molt baixa, 

situada al voltant del 51% o fins i tot per sota,  és a dir, pràcticament la meitat dels aturats (o menys) no reben 

35,1%
26,4%

2,9%

Desembre, 2019
Nivell
contributiu

Nivell
Assistencial
(subsidi)

Renda
activa
d'inserció

27,6%
23,5%

1,7%

Desembre, 2020
Nivell
contributiu

Nivell
Assistencial
(subsidi)

Renda activa
d'inserció
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cap tipus de prestació. En la situació més extrema es troben els municipis de Canovelles (38,9%) Vallgorguina 

(39,8%). De fet, 12 municipis de la comarca es situen per sota de la taxa de la cobertura comarcal (52,9), i per 

tant això mostra un agreujament de les dades respecte a la situació que veiem al juny del 2020, per exemple, 

quan la mitjana comarcal es situava en el 64% i només 10 municipis es troben per sota d’aquesta xifra i fins i 

tot 5-6 municipis superaven amb força aquesta dada. 

 

Percentatge d’aturats que perceben algun tipus de prestació per desocupació per municipis.  
Vallès Oriental Desembre 2020 
 

 
 

 
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona  
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Prestacions per desocupació Desembre 2020. Percentatges. Municipis del Vallès Oriental 
 

 
Nd. Dades no disponibles 
 
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona  

Atur 

regis trat

% Beneficiaris  

respecte el  tota l  

d'aturats

% Nivel l  

contributiu 

respecte 

aturats

% Nivel l  

ass is tencia l  

respecte 

aturats

% Renda activa  

d'inserció 

respecte aturats

% Programa 

d'activació per 

a  l 'Ocupació 

respecte 

aturats

Ametlla del Vallès, L' 353 55,2% 32,0% 23,2% nd nd

Aiguafreda 128 60,2% 32,8% 24,2% 3,1% nd

Bigues i Riells 529 56,3% 31,0% 24,2% 1,1% nd

Caldes de Montbui 986 61,7% 32,3% 27,2% 2,2% nd

Campins 29 72,4% 41,4% 31,0% nd nd

Canovelles 1.569 38,9% 18,2% 19,8% 1,0% nd

Cànoves i Samalús 177 58,2% 29,4% 26,0% 2,8% nd

Cardedeu 1.007 54,0% 28,7% 23,8% 1,5% nd

Fogars de Montclús 15 53,3% 26,7% 26,7% nd nd

Franqueses del Vallès, Les 1.356 50,2% 25,4% 22,7% 2,1% nd

Garriga, La 757 61,8% 37,0% 23,9% 0,9% nd

Granollers 4.517 50,6% 26,5% 22,5% 1,7% nd

Gualba 106 52,8% 23,6% 29,2% nd nd

Llagosta, La 1.026 51,0% 26,7% 22,5% 1,8% nd

Llinars del Vallès 626 53,7% 27,3% 24,1% 2,2% nd

Lliçà d'Amunt 922 56,3% 31,3% 22,9% 2,1% nd

Lliçà de Vall 307 62,2% 30,3% 30,3% 1,6% nd

Martorelles 308 55,2% 30,2% 24,0% 1,0% nd

Mollet del Vallès 3.777 51,8% 26,3% 23,0% 2,5% nd

Figaró-Montmany 75 50,7% 22,7% 21,3% 6,7% nd

Montmeló 564 55,7% 33,0% 21,8% 0,9% nd

Montornès del Vallès 1.267 52,2% 25,6% 24,7% 2,0% nd

Montseny 21 47,6% 14,3% 33,3% nd nd

Parets del Vallès 1.033 59,9% 33,0% 25,9% 1,0% nd

Roca del Vallès, La 587 51,8% 28,3% 22,5% 1,0% nd

Sant Antoni de Vilamajor 384 54,2% 27,1% 24,5% 2,6% nd

Sant Celoni 1.189 47,6% 23,4% 22,6% 1,6% nd

Sant Esteve de Palautordera 113 63,7% 28,3% 34,5% nd nd

Sant Fost de Campsentelles 441 59,6% 27,0% 22,7% 0,9% nd

Sant Feliu de Codines 388 57,5% 34,5% 31,7% 1,5% nd

Sant Pere de Vilamajor 289 51,9% 26,3% 23,5% 2,1% nd

Santa Eulàlia de Ronçana 379 60,7% 29,8% 27,7% 3,2% nd

Santa Maria de Martorelles 50 50,0% 18,0% 30,0% nd nd

Santa Maria de Palautordera 608 58,4% 27,0% 28,8% 2,6% nd

Tagamanent 20 50,0% 30,0% 15,0% nd nd

Vallgorguina 211 39,8% 22,7% 16,1% nd nd

Vallromanes 117 61,5% 37,6% 23,1% nd nd

Vilalba Sasserra 52 61,5% 46,2% 15,4% nd nd

Vilanova del Vallès 254 59,1% 39,8% 17,3% 2,0% nd

Vallès Oriental 26.537 52,9% 27,6% 23,5% 1,7% nd
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Prestacions per desocupació Desembre 2020. Dades absolutes. Municipis del Vallès Oriental 
 

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

Atur 

regis trat

Beneficiaris  de 

prestacions  per 

desocupació

Nivel l  

contributiu

Nivel l  

ass is tencia l

Renda activa  

d'inserció

Programa 

d'activació per 

a  l 'Ocupació

Ametlla del Vallès, L' 353 195 113 82 nd nd

Aiguafreda 128 77 42 31 4 nd

Bigues i Riells 529 298 164 128 6 nd

Caldes de Montbui 986 608 318 268 22 nd

Campins 29 21 12 9 nd nd

Canovelles 1.569 611 285 310 16 nd

Cànoves i Samalús 177 103 52 46 5 nd

Cardedeu 1.007 544 289 240 15 nd

Fogars de Montclús 15 8 4 4 nd nd

Franqueses del Vallès, Les 1.356 681 345 308 28 nd

Garriga, La 757 468 280 181 7 nd

Granollers 4.517 2.287 1.195 1.015 77 nd

Gualba 106 56 25 31 nd nd

Llagosta, La 1.026 523 274 231 18 nd

Llinars del Vallès 626 336 171 151 14 nd

Lliçà d'Amunt 922 519 289 211 19 nd

Lliçà de Vall 307 191 93 93 5 nd

Martorelles 308 170 93 74 3 nd

Mollet del Vallès 3.777 1.955 995 867 93 nd

Figaró-Montmany 75 38 17 16 5 nd

Montmeló 564 314 186 123 5 nd

Montornès del Vallès 1.267 662 324 313 25 nd

Montseny 21 10 3 7 nd nd

Parets del Vallès 1.033 619 341 268 10 nd

Roca del Vallès, La 587 304 166 132 6 nd

Sant Antoni de Vilamajor 384 208 104 94 10 nd

Sant Celoni 1.189 566 278 269 19 nd

Sant Esteve de Palautordera 113 72 32 39 nd nd

Sant Fost de Campsentelles 441 263 119 100 4 nd

Sant Feliu de Codines 388 223 134 123 6 nd

Sant Pere de Vilamajor 289 150 76 68 6 nd

Santa Eulàlia de Ronçana 379 230 113 105 12 nd

Santa Maria de Martorelles 50 25 9 15 nd nd

Santa Maria de Palautordera 608 355 164 175 16 nd

Tagamanent 20 10 6 3 nd nd

Vallgorguina 211 84 48 34 nd nd

Vallromanes 117 72 44 27 nd nd

Vilalba Sasserra 52 32 24 8 nd nd

Vilanova del Vallès 254 150 101 44 5 nd

Vallès Oriental 26.537 14.038 7.328 6.243 461 nd
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NOTA METODOLÒGICA: 
 
Les dades de prestacions per desocupació provenen del Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona, i 
s’obtenen a partir de l’explotació estadística dels registres administratius de persones beneficiàries d’aquest 
tipus de prestacions. 
 
La prestació contributiva (també anomenada prestació d’atur) és aquella  a la que poden accedir les persones 
que han realitzat una cotització prèvia a la Seguretat Social per a tal contingència, sempre i quan es reuneixin 
tots els requisits. 
 
La prestació de nivell assistencial (també anomenada subsidi d’atur) es pot percebre per diferents motius: 
haver esgotat la prestació contributiva; ésser emigrant retornat; haver estat excarcerat, etc. 
 
La renda activa d’inserció és una renda econòmica orientada a determinats col·lectius i vinculada a la 
realització d’accions en matèria de polítiques actives d’ocupació. 
 
El Programa d'Activació per a l'Ocupació és un programa que es regula en el Reial Decret-llei 16/2014, 
específic i extraordinari de caràcter temporal, dirigit a persones en situació d'atur de llarga durada. Comprèn 
polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral gestionades pels Serveis Públics d'Ocupació. Quantia 
màxima: 80 de l'IPREM (indicador públic de rendes d'efectes múltiples). 
 
En els següents enllaços trobareu més informació sobre prestacions per desocupació i la seva tramitació:: 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/prestacio_per_desocupacio/ 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Estic-a-latur/altres-prestacions-per-a-persones-a-latur/ 
 
 
La proporció de persones perceptores està expressada en tant per cent, i ha estat calculada dividint el 
nombre de persones que perceben els diferents tipus de prestacions econòmiques entre el total de persones 
aturades de cada àmbit territorial registrades a les oficines públiques d’ocupació. Es tractaria d’una 
proporció “bruta”, ja que alguns col·lectius no inclosos en l’atur registrat (com per exemple, fixos discontinus 
o afectats per ERO temporals) poden tenir dret a prestacions, però estadísticament no es computen com 
aturats registrats. Recordem que l’impacte de la COVID-19 influeix directament en aquest càlcul, ja que els 
treballadors afectats per ERTOs no estan inclosos en la xifra d’aturats registrats. 
 

 

 
 

 

 

Les Notes Informatives són publicacions electròniques de l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès 
Oriental. Les Notes Informatives publiquen, periòdicament, informació rellevant per a la presa de decisions 
en l’àmbit del desenvolupament local al Vallès Oriental. 
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