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El 54,7% de les persones aturades a la comarca percep algun 
tipus de prestació per desocupació  
 

El juny de 2021 al Vallès Oriental el 45,30% de les persones en situació d’atur 

no rebien cap tipus de prestació. Per tant, actualment, poc més de 5 de cada 

10 persones reben algun tipus de prestació per desocupació. Respecte al 

mateix període de 2020, s’ha registrat un descens de més de la meitat de la 

xifra de cobertura ja que les dades del mes de juny de 2020 estaven molt 

directament afectades per l’afectació dels ERTO. Les dones sumen el 56,42% 

del total de prestacions, que es situa en 13.188 a la comarca. 

 

Mirant l’evolució històrica d’aquestes prestacions, observem que si bé des del 

2009 es va registrar una progressiva reducció del nombre de prestacions en 

un context d’augment de l’atur, l’any 2015 s’inicià un canvi de tendència, 

propiciat pel descens de la xifra d’aturats. Les dades de juny 2020, 

directament influenciades pel context de pandèmia, van suposar l’augment de 

les xifres d’atur i l’increment del nombre de prestacions, activades per donar 

cobertura a la situació conjuntural de crisi. Al juny de 2021, es registra un nou 

canvi de tendència, per la reactivació progressiva de l’activitat i certa millora 

en el mercat de treball, amb la qual cosa les dades tornen a assimilar-se al 

context de prepandèmia, tot i que es manté una xifra d’aturats força superior 

als anys de millor bonança econòmica. 
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Evolució de l'atur registrat i del nombre de prestacions per desocupació. Vallès Oriental Juny 2009 – Juny 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Durant el mes de juny de 2021 s’han registrat 13.188 persones beneficiàries de 

prestacions per desocupació i 10.942 persones en situació d’atur no beneficiàries. Les 

dones suposen el 56,42% del total de les prestacions, en concret, 7.449 aquest mes de 

juny. El descens de persones a l’atur en termes interanuals ha estat important (-12,52%) 

i la caiguda de les prestacions per desocupació respecte al juny de 2020 ha estat molt 

elevada (-133,52%). Aquest fet provoca que la taxa de cobertura es situi en 54,7%, 

registrant així la xifra més baixa dels darrers anys. 

 

Per tipus de prestacions, 6.670 corresponen a prestacions de nivell contributiu, 5.889 a les 

de nivell assistencial i 629 a rendes actives d’inserció. Aquestes últimes són les úniques 

prestacions que creixen respecte al mateix període de l’any 2020 però cal fer notar, 

sobretot, el descens de les prestacions per desocupació de nivell contributiu. En aquest 

sentit, cal tenir en compte que l’aplicació de les prestacions contributives derivades dels 

ERTOs durant la primera meitat de l’any 2020, va fer augmentar el nivell de cobertura 

d’aquestes. 
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Prestacions per desocupació juny 2021.  Vallès Oriental 

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

 

Per tipologia de prestacions, en els darrers 10 anys observem que són les prestacions de 

tipus contributiu les que han augmentat amb més força en un context de crisi i destrucció 

de l’ocupació com l’actual. Tot i això, respecte a fa un any es constata una major proporció 

de prestacions assistencials  
 

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

 
 

Prestacions per desocupació per tipologia. Vallès Oriental 
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Juny, 2020 Juny, 2021 Variació abs Variació %

Atur registrat 26.695 24.130 -2.565 -12,52%

Prestacions per desocupació 30.434 13.188 -17.246 -133,85%

Nivell contributiu 23.541 6.670 -16.871 -251,92%

Nivell Assistencial (subsidi) 6.392 5.889 -503 -9,20%

Renda activa d'inserció 501 629 128 17,83%

Programa d'activació per a l'ocupació nd nd nd nd
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L’evolució mensual d’aquests dades de prestacions presenta diferències substancials. Així, 

l’impacte de la covid-19 es veu clarament en l’increment de la taxa de cobertura durant 

els mesos d’abril i maig, els més directament afectats per la situació de confinament total  

i els successius decrets d’alarma. A partir del mes de juliol de 2020 el nivell de la taxa de 

cobertura comença a baixar, tot assolint el mínim just el mes de març de 2021, un any 

després de l’inici de la pandèmia: s’assoleix el 50,92% de la taxa. En els darrers mesos la 

tendència, progressiva i lenta, és de recuperació de la taxa, que ha augmentat en quatre 

punts entre març i juny de 2021.  

 

Si fem la comparativa amb l’àmbit provincial, constatem que l’evolució de la taxa de 

cobertura dibuixa el mateix perfil, tot i que en conjunt la situació és més favorable al 

Vallès Oriental que la província: així, des de juny de 2019 la taxa a la comarca sempre s’ha 

mantingut per damunt del 50% i en canvi a nivell provincial durant molts mesos s’ha situat 

al voltant del 30%, arribant aquest darrer mes de juny a un mínim “històric” del 29% 

 
Evolució mensual de la taxa de cobertura juny-2019 a juny- 2021. Vallès Oriental i Província 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 aquest mes de juny són els següents: Tagamanent (72,2%), Santa Maria de 

Martorelles (70,6%), Sant Feliu de Codines (67,8%) i Parets del Vallès (64,7%). Per la banda 

dels municipis amb un nivell de cobertura més baixa, ens trobem  els casos de Vilalba 

Sasserra (38,0%). Campins (41,9%) i Canovelles (42,6%). Si ho analitzem respecte la 

situació municipal envers la mitjana comarcal de cobertura ( que es situa en 54,7% , la 

meitat que fa un any, quan era del 114,0%)  observem que 17 municipis de la comarca es 

troben per sota de la mitjana comarcal. 

 
 

Percentatge d’aturats que perceben algun tipus de prestació per desocupació per municipis. Vallès Oriental Juny 
2021 
 

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

registrat

% Beneficiaris 

respecte el 

total d'aturats

% Nivell 

contributiu 

respecte 

aturats

% Nivell 

assistencial 

respecte 

aturats

% Renda 

activa 

d'inserció 

respecte 

aturats

% Programa 

d'activació 

per a 

l'Ocupació 

respecte 

aturats

Ametlla del Vallès, L' 338 56,8% 33,4% 22,5% 0,9% nd

Aiguafreda 119 61,3% 29,4% 26,1% 5,9% nd

Bigues i Riells 488 57,4% 29,9% 26,4% 1,0% nd

Caldes de Montbui 905 63,2% 31,4% 28,7% 3,1% nd

Campins 31 41,9% 25,8% 16,1% nd nd

Canovelles 1.433 42,6% 20,0% 20,4% 2,2% nd

Cànoves i Samalús 160 62,5% 27,5% 32,5% 2,5% nd

Cardedeu 904 55,9% 29,2% 23,9% 2,8% nd

Fogars de Montclús 15 46,7% 33,3% nd nd nd

Franqueses del Vallès, Les 1.234 52,8% 26,7% 23,3% 2,8% nd

Garriga, La 699 61,8% 33,9% 26,3% 1,6% nd

Granollers 4.042 52,7% 26,3% 23,6% 2,9% nd

Gualba 90 53,3% 22,2% 26,7% 4,4% nd

Llagosta, La 954 51,0% 25,5% 23,2% 2,4% nd

Llinars del Vallès 573 56,9% 28,6% 26,0% 2,3% nd

Lliçà d'Amunt 856 56,9% 30,7% 23,5% 2,7% nd

Lliçà de Vall 285 63,2% 33,7% 28,1% 1,4% nd

Martorelles 256 58,2% 30,5% 26,2% 1,6% nd

Mollet del Vallès 3.381 53,7% 27,1% 23,3% 3,3% nd

Figaró-Montmany 68 55,9% 29,4% 23,5% nd nd

Montmeló 498 60,4% 32,7% 25,7% 2,0% nd

Montornès del Vallès 1.163 54,9% 26,6% 25,5% 2,8% nd

Montseny 18 50,0% 33,3% 16,7% nd nd

Parets del Vallès 928 64,7% 32,8% 29,7% 2,2% nd

Roca del Vallès, La 554 55,8% 30,1% 25,1% 0,5% nd

Sant Antoni de Vilamajor 346 53,5% 27,7% 22,5% 3,2% nd

Sant Celoni 1.103 47,6% 22,8% 21,9% 2,8% nd

Sant Esteve de Palautordera107 55,1% 19,6% 34,6% nd nd

Sant Fost de Campsentelles 402 51,2% 30,3% 21,1% 2,5% nd

Sant Feliu de Codines 357 67,8% 30,5% 30,8% 3,4% nd

Sant Pere de Vilamajor 268 51,9% 24,6% 24,3% 3,0% nd

Santa Eulàlia de Ronçana 359 61,6% 30,9% 27,6% 3,1% nd

Santa Maria de Martorelles 34 70,6% 38,2% 29,4% nd nd

Santa Maria de Palautordera537 57,4% 23,3% 30,7% 3,4% nd

Tagamanent 18 72,2% 44,4% 22,2% nd nd

Vallgorguina 201 48,8% 26,4% 19,9% 2,5% nd

Vallromanes 99 57,6% 32,3% 25,3% nd nd

Vilalba Sasserra 50 38,0% 24,0% 14,0% nd nd

Vilanova del Vallès 257 53,7% 33,1% 18,3% 2,3% nd

Vallès Oriental 24.130 54,65% 27,64% 24,41% 2,61% nd

Prestacions per desocupació Juny 2021 Percentatges. Municipis del Vallès Oriental  
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Prestacions per desocupació Juny 2020. Dades absolutes. Municipis del Vallès Oriental 

 
 

Atur 

registrat

Beneficiaris de 

prestacions 

per 

desocupació

Nivell 

contributiu

Nivell 

assistencial

Renda activa 

d'inserció

Programa 

d'activació 

per a 

l'Ocupació

Ametlla del Vallès, L' 338 192 113 76 3 nd

Aiguafreda 119 73 35 31 7 nd

Bigues i Riells 488 280 146 129 5 nd

Caldes de Montbui 905 572 284 260 28 nd

Campins 31 13 8 5 nd nd

Canovelles 1.433 611 287 292 32 nd

Cànoves i Samalús 160 100 44 52 4 nd

Cardedeu 904 505 264 216 25 nd

Fogars de Montclús 15 7 5 nd nd nd

Franqueses del Vallès, Les 1.234 651 330 287 34 nd

Garriga, La 699 432 237 184 11 nd

Granollers 4.042 2.131 1.063 952 116 nd

Gualba 90 48 20 24 4 nd

Llagosta, La 954 487 243 221 23 nd

Llinars del Vallès 573 326 164 149 13 nd

Lliçà d'Amunt 856 487 263 201 23 nd

Lliçà de Vall 285 180 96 80 4 nd

Martorelles 256 149 78 67 4 nd

Mollet del Vallès 3.381 1.815 916 788 111 nd

Figaró-Montmany 68 38 20 16 nd nd

Montmeló 498 301 163 128 10 nd

Montornès del Vallès 1.163 638 309 297 32 nd

Montseny 18 9 6 3 nd nd

Parets del Vallès 928 600 304 276 20 nd

Roca del Vallès, La 554 309 167 139 3 nd

Sant Antoni de Vilamajor 346 185 96 78 11 nd

Sant Celoni 1.103 525 252 242 31 nd

Sant Esteve de Palautordera 107 59 21 37 nd nd

Sant Fost de Campsentelles 402 206 122 85 10 nd

Sant Feliu de Codines 357 242 109 110 12 nd

Sant Pere de Vilamajor 268 139 66 65 8 nd

Santa Eulàlia de Ronçana 359 221 111 99 11 nd

Santa Maria de Martorelles 34 24 13 10 nd nd

Santa Maria de Palautordera 537 308 125 165 18 nd

Tagamanent 18 13 8 4 nd nd

Vallgorguina 201 98 53 40 5 nd

Vallromanes 99 57 32 25 nd nd

Vilalba Sasserra 50 19 12 7 nd nd

Vilanova del Vallès 257 138 85 47 6 nd

Vallès Oriental 24.130 13.188 6.670 5.889 629 nd
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NOTA METODOLÒGICA: 
 
Prestació contributiva: és per a persones que hagin perdut la feina involuntàriament i hagin cotitzat 
a la Seguretat Social al llarg d’un període de més de 360 dies. La quantia de la prestació d’atur es 
calcula a partir de la base reguladora del treballador. 
 
Prestació assistencial: es pot percebre per diferents motius: haver esgotat la prestació contributiva; 
no haver cobert el període mínim de cotització per accedir a la prestació contributiva; ésser 
emigrant retornat; haver estat excarcerat; etc. Quantia màxima: 80% de l'IPREM (indicador públic 
de rendes d’efectes múltiples), des de l’any 2017 és de 537,84 euros, i el 80% són 430 euros . 
 
Renda activa d’inserció (RAI): està destinada a col·lectius amb ingressos inferiors al 75% de l’SMI, 
amb especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica. El programa inclou 
mesures per ajudar-los a incorporar-se al mercat laboral. La durada de la prestació és màxim d’11 
mesos i la quantia el 80% de l’IPREM, 430 euros. 
 
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). El PAE ha estat prorrogat en dues ocasions mitjançant el Reial Decret-llei 1/2016, de 15 
d’abril, i el Reial Decret-llei 7/2017, de 28 d’abril. Actualment, el programa es troba en fase 
d’extinció. 
 
Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO): procediment administratiu mitjançant el qual 
una organització, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, pot procedir 
a la suspensió temporal del contracte de treball o a la reducció de la jornada laboral d'una part 
significativa de la plantilla. L'expedient de regulació temporal d'ocupació, a diferència de 
l’expedient de regulació d’ocupació (ERO), no implica l’extinció del contracte temporal. 
 
*Important: sobre la proporció de persones perceptores de prestacions: 
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 ERTO) poden tenir dret a prestacions, 
però estadísticament no es computen com 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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