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Presentació
Aquest 2022 es celebra l’Any Europeu de la Joventut i des de L’Observatori Centre d’Estudis del
Vallès Oriental hem dut a terme un informe específic, aprofitant les dades disponibles tant a nivell
local, com comarcal o al conjunt català[1]. Aquest Informe també vol ser una eina de suport a la
tasca que es du a terme des del Servei Comarcal de Joventut o altres serveis locals que tenen, entre
d’altres, la població jove com a col·lectiu de referència per al desenvolupament de les diverses
polítiques públiques que duen a terme.

La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut estableix que els poders públics han de
promoure, en matèria de joventut, mecanismes per afavorir una ocupació i unes condicions
de treball de qualitat.  En aquest document es considera com a població jove, les persones de 16
a 29 anys, seguint el marc que estableix l’esmentada Llei de polítiques de joventut, en el seu
article 2.b): “ Joves o persones joves: amb caràcter general, el conjunt de persones d’entre
setze i vint-i-nou anys amb residència a Catalunya. Amb caràcter específic, en algunes
polítiques es poden ampliar aquests límits d’edat per a adaptar-los a la realitat social i als
objectius a assolir”. 

1. Perfil demogràfic
 
D’acord amb les darreres dades del Padró d’habitants de l’any 2021, al Vallès Oriental la població es
situa en 415.789 persones. La població compresa entre els 16 i els 29 anys suma un total de
62.485 persones. D’aquestes, un xic més de la meitat són homes (el 52%) i només 1 de cada 10
són joves d’origen estranger.

Atenent al nivell d’estudis, s’observa que bàsicament, el 75% de joves han assolit nivell d’estudis
secundaris, amb una major proporció de joves que arriben a la segona etapa d’educació
secundària. Així, respecte a les generacions més adultes es constata la reducció del pes de la
població amb nivells d’estudis primaris. Majoritàriament, la població menor de 30 anys té els estudis
com a principal activitat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Bona part de les dades d’àmbit català que s’inclouen en aquest informe s’han recollit de la feina feta des
de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, que ha dut a terme un informe
específic sobre el treball juvenil l’any 2021: Informe anual del treball juvenil a Catalunya. Any 2021
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Gràfic 1. Perfil de la població de 16 a 29 anys al Vallès Oriental. Any 2021

Al Vallès Oriental respecte deu anys abans, la població major de 30 anys ha crescut a un ritme
més notable (+7%) que la població de 16 a 29 anys (al voltant de l’1%). Això es deu
bàsicament al fet de que la comarca ha anat guanyant en els darrers anys molt població en
edat adulta (i especialment al patir dels 30 a 34 anys) que arriben a la comarca procedents
d’altres punts de Catalunya (especialment l’eix metropolità), població que aporta nous
efectius per la base, és a dir, en el grup de població de 0-4 anys.

Joves i nivells d’instrucció
És evident que en les darreres dècades s’ha produït un increment considerable en el nivell d’estudi
de la població, que es reflecteix en un major nivell d’instrucció entre la població en edat activa (16-
65 anys). Això es deu, bàsicament, a la progressiva substitució de les generacions més grans, amb
nivells d’instrucció més baixos o elementals, per les generacions nascudes a partir dels anys ’70-80
del segle passat, que s’han beneficiat de la universalització de l’educació i l’allargament dels anys
de formació. 
El Vallès Oriental és una comarca on el percentatge de població en edat activa presenta uns
nivells d’instrucció més baixos que a altres àmbits territorials, com  Catalunya o l’àmbit
metropolità, tal i com veiem al següent gràfic:
Gràfic 2: Població activa i nivells d'instrucció
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Taxes escolars i abandonament dels estudis

A Catalunya, les dades del darrer trimestre de l’any 2021 indiquen que el 12,6% de les persones
d’entre 18 i 24 anys han abandonat prematurament els seus estudis. En l’anàlisi per sexe, però,
s’observa una clara diferència entre homes i dones: la taxa d’abandonament masculina(17,5%)
duplica clarament la femenina (7,4%). Ara bé, cal remarcar que a finals de 2021 es registren les
taxes d’abandonament més baixes des de 2014 (inici sèrie comparable) i que de fet s’ha anat
registrant un creixement de l’escolarització i l’èxit escolar a mida que han anat avançant els cursos.

Les dades relatives a la taxa d’escolarització indiquen que el darrer curs del que tenim dades per a
tots els àmbits territorials (curs 2019-2020), a Catalunya la taxa es va situar en el 90% entre els
joves de 16 a 17 anys, un augment de més de 15 punts percentuals (pràcticament 50.000 joves
més) respecte al curs 2000-2001. Al Vallès Oriental la taxa d’escolarització 4T d’ESO es va situar
en el 91,92%, pràcticament 2 punts percentuals per sobre del total català. I com indicàvem
abans, veiem una diferència important en termes de gènere, amb unes majors taxes
d’escolarització i continuïtat dels itineraris formatius més predominant en les noies que els
nois.[2]

En termes d’avaluació i èxit escolar, observem com, pel que pel que fa a l’evolució, tant l’èxit escolar
femení com el masculí s’ha anat incrementant des del curs 2005-06 fins l’actual. Pel que fa a
l’evolució de l’èxit escolar a 4rt d’ESO, l’evolució al Vallès Oriental segueix pràcticament la
mateix la tendència que al conjunt català i de fet, les dades comarcal són lleugerament
superiors durant tot el període analitzat. Els darrers cursos s’aprecia un una millora més
accelerada de la taxa d’èxit escolar al conjunt català, però encara la situació a la comarca és
lleugerament més favorable.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
[2]1 L'abandonament prematur dels estudis fa referència a les persones de 18 a 24 anys que han assolit com a màxim l'educació
secundària de 1a etapa (és a dir, com a molt tenen l'ESO) i que han declarat que no han rebut cap educació o formació en les quatre
setmanes precedents a l'entrevista (són dades de l'Enquesta de poblacióactiva)
  3
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Pel que fa a l’evolució en
termes d’èxit escolar, veiem
com des del 2005 la tendència a
créixer de les taxes és evident.
En el cas de l’alumnat femení
del Vallès Oriental l’èxit ha
augmentat 10 punts
percentuals i el masculí 14
punts percentuals. 

  Font: elaboració pròpia. Estadístiques del Departament d’Ensenyament des del curs 2005-2006
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Font: elaboració pròpia. Estadístiques del Departament
d’Ensenyament des del curs 2005-2006

A Catalunya, la taxa d'activitat juvenil de 16 a 29 anys ha baixat lleugerament
en comparació amb un any abans (-0,1 punts), fins el 59,4%. Aquesta taxa se
situa molt per sota la de la població de 30 a 64 anys (84%), el que es deu, tal i com
es mostra en el gràfic 8, a la baixa taxa d’activitat dels i les joves de 16 a 24 anys
(41,4%), una bona part dels quals es trobarien estudiant, motiu pel quan no es
troben actius en el mercat laboral. En canvi, les persones d’entre  25 i 29 anys,
presenten una taxa d’activitat molt més elevada (90,5%), fins i tot superior a la de la
població de més edat.

 Població activa jove,  taxes d’activitat i ocupació 

La població activa de 16 a 29 anys s’estima en 689.200 persones a Catalunya, el
quart trimestre de 2021, xifra que  representa el 17% del total de la població activa
de Catalunya. Malauradament no disposem d’aquesta mateixa dada a nivell local o
comarcal. Si que podem fer un càlcul aproximat, en base a la població activa
registral  i així tenim que la població de 16 a 29 anys al Vallès Oriental durant el
mateix període de referència es pot estimar en unes 28.000 persones, el que
representa un 15% a de la població activa total.

Pel que fa a la població jove inactiva, pràcticament en la seva totalitat és població
que no està activa al mercat laboral perquè està cursant estudis postobligatoris. 

Per sexe, l’evolució ha estat més molt dispar. Per una banda, el nombre d’homes joves
actius ha baixat al mateix temps que creixia el total de població juvenil masculina, el
que ha derivat en la caiguda de la taxa d’activitat dels homes joves (-2,3 punts) fins el
58,5%. En canvi,  la taxa d’activitat de les dones joves ha crescut (+2,2 punts) fins el
60,4%, ja que la població activa jove femenina ha crescut en major mesura que el total
de la població de dones joves. D’aquesta manera, la taxa d’activitat juvenil femenina
s’ha situat per sobre la masculina per segon trimestre consecutiu, a 1,9 punts de
distància.

Gràfic 4. Catalunya – Taxa d’activitat de 16 a 29 anys per sexe
(en %). 1r T 2015 – 4t T 2021

Tal  i com s'observa en el
gràfic (que reflecteix dades
del conjunt de Catalunya)
aquesta proporció acostuma a
pujar els quarts trimestres de
l’any, moment en què
comença el curs acadèmic i
molts joves s’incorporen a les
aules. L’allargament dels
itineraris formatius és una
opció amb un clar biaix de
gènere a favor de les noies.
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Ocupació
 

El quart trimestre de 2021, hi ha 536.300 persones joves d’entre 16 i 29 anys ocupades a
Catalunya, el que equival al 15,3% de l’ocupació del territori. L’ocupació juvenil al llarg
de 2021 s’ha anat recuperant i se situa a finals d’any en nivells pràcticament iguals als
valors previs a la crisi sanitària (tan sols 500 persones menys que a finals de 2019).

Com en el cas de la població activa, no disposem de dades de població ocupada per
municipis o comarques. Si que disposem de les dades de població ocupada registral,
segons grans grups d’edat. El total de la població ocupada registral al Vallès Oriental,
amb dades, també, del darrer trimestre de 2021 és de 172.172 persones, de les quals
podem estimar que unes 30.000 persones són població ocupada de 16 a 29 anys, el
17% de la població ocupada del territori.

En termes d’ocupació cal dir que el ritme de creixement de l’ocupació jove (+8,3%) ha
estat el doble d’intens que el de la resta de la població (+4,1%). Així mateix, cal tenir en
compte que la caiguda registrada un any enrere pel grup jove va ser també el doble
d’intensa que la del grup de 30 anys i més (-7,7% davant un -3,3%), per tant en certa
manera es pot dir que el grup que més ràpidament va veure’s afectat per la caiguda
de l’activitat als primers trimestres de l’any 2020 també és el que d’una manera més
intensa recupera les xifres d’ocupació que li són habituals.

La taxa d’ocupació juvenil  se
situa, a Catalunya, en el 46,6%
en l’últim trimestre de 2021,
3,3 punts per sobre la d’un
any abans. Tanmateix, encara
es troba per sota  a la del
darrer trimestre de 2019,
període previ a la crisi
sanitària (47,8%).

Per sexe, les dues taxes
d’ocupació es mantenen
properes, amb un diferencial
de 0,6 punts percentuals a
favor de les dones: la taxa
d’ocupació juvenil femenina
se situa en el 46,9 % i la
masculina en el 46,3%.
Interanualment, la taxa
femenina s’ha alçat molt més
que la masculina (+5 punts i
+1,7 punts, respectivament).

Gràfic 5.  Catalunya – Taxa d’ocupació de 16 a 29 anys
per sexe (en %). 1r T 2015 – 4t T 2021
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 Dades de Mercat de treball al Vallès Oriental

Contractació laboral: situació i evolució

Al llarg del 2021 al Vallès Oriental s’han formalitzat 147.121 contractes (+28.467
respecte el 2020), dels quals les persones joves d’entre 16 i 29 anys han formalitzat
64.337 contractes, és a dir el 43,73% del total de la contractació laboral a la
comarca. Al conjunt de Catalunya el percentatge de contractes fets a joves d’entre
16 i 29 anys també és vol similar, del 43% respecte al total de contractes.  

Destaca aquesta proporció de  contractació juvenil, que ha estat la més elevada des
de l’any 2011 quan els contractes de la població de 16 a 29 anys suposaven el 40,7%
del total, 3 punts percentuals (pp). inferiors a la situació actual. 

                             Respecte d’un any abans, la
contractació juvenil s’ha
incrementat de manera
rellevant, un 30,6% força per
sobre de la contractació de les
persones de 30 i més anys
(+25%). Ara bé, cal recordar
que l’any 2020 el col·lectiu
jove va patir una major
davallada de la contractació,
especialment els joves menors
de 20 anys, que van registrar
un descens de contractes
superior al 36%. 

Per tipus de contracte, cal dir que respecte de 2020, la contractació juvenil indefinida
(+40%; 1.907 més) ha crescut amb més força que la temporal (+31%; 13.607 més). Al
conjunt la població, la tendència ha estat la mateixa però amb  un creixement menys
acusat, així, els contractes indefinits han mostrat un increment del 35% i els
temporals del 22%.

Pel que fa a la contractació temporal, l’any 2021 el 89,6% dels contractes signats per la
població menor de 30 anys (57.641 contractes), proporció pràcticament 3 punts
superior a l’observada en el total de la contractació de la comarca (87%). Al conjunt de
la població, la proporció dels contractes temporals es manté gairebé idèntica tant
aquest any 2021 com l’any passat. 

Gràfic 6  Vallès Oriental Contractes
formalitzats per edat. Anys 2011-2021



7

Nota informativa

 
 TREBALL JUVENIL 

AL  VALLÈS ORIENTAL
 ANY 2021

 
 

Juny  2022

Si mirem la modalitat de contracte veiem que entre la població menor de 30 anys,
totes les modalitats contractuals han experimentat creixements rellevants respecte
de l’any 2020, creixement situat per damunt del 26%, per tant, podem parlar de que
s’ha recuperat pràcticament 1 de cada 4 contractes perduts per la pandèmia

Dels contractes amb relació laboral indefinida, l’increment més acusat s’ha registrat en la
modalitat contractual de foment de la contractació indefinida (+333%, malgrat que en
xifres absolutes suposi només 10 contractes més), així com els contractes indefinits a
persones amb discapacitat (+87%),seguits pels contractes ordinaris a temps indefinit
(+51,18%). Entre la contractació temporal, sobresurten els ascensos dels  temporals
apersones amb discapacitat (+85%), així com els contractes de formació o altres
modalitats, que s’incrementen per damunt del 40%.

Si mirem l’evolució en els darrers 10
anys veiem una tendència general al
descens lent de la contractació de
tipus temporal, tot i que els joves
menors de 30 anys sempre presenten
un percentatge de contractes
temporals per sobre de la resta de la
població. De fet, en els darrers anys,
les reduccions més acusades d’aquest
tipus de contractació es veuen més en
la població major de 30 anys que
entre els més joves.

En resum, els contractes
eventuals per circumstàncies
de la producció (30.531 més),
els d’obra i servei (21.787més), i
els d’interinitat (4.805més) els
ordinaris per temps indefinit
(4.301més) concentren la major
part de la pujadade la
contractació juvenil.

Gràfic 7 Vallès Oriental. Evolució
contractació temporal. Anys 2011-2021

Font. Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu

Taula 1. Vallès Oriental. Contractació segons tipologia. 2021-2020

Font. Elaboració pròpia. Observatori del
Treball i Model Productiu



Atur: situació i evolució

En el darrer trimestre de 2021, l’atur juvenil representa el 37,4% del total de
l’atur català, un  percentatge molt elevat que posa de manifest que les persones
joves pateixen l’atur en major mesura que la resta de la població, ja que en
l’ocupació només representen el 15,3% del total. Destaca a més, que la xifra de
persones joves aturades actual encara és superior a la del quart trimestre de
2019, període previ a la crisi sanitària, en un 13,8% (17.900 persones més).

Si analitzem les dades d’atur de la comarca observem com  l’atur l’any 2021 ha
sumat un total de 3.237 joves entre 16 a 29 anys, una reducció més de 700 joves
respecte el 2020 (-18%). Per sexes, l’atur juvenil entre les noies va ascendir a
1.942 persones l’any passat una xifra que el 2021 s’ha situat en 1.614 joves, una
reducció del 20% . Entre els nois la tendència a estat pràcticament similar, tot i
que lleugerament més baixa, amb una reducció de poc més del 19%.

L’atur juvenil en els darrers 5 anys sempre ha suposat un 13% respecte a la
població total aturada, registrant un creixement de 2-3 punts percentuals en els
mesos de major impacte de la pandèmia, on la població jove aturada a sumat
gairebé el 16% del total de la població aturada. 
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Finalment, per  tipus de jornada
de la contractació, cal dir que els
contractes de jornada a temps
parcial o els contractes fixes
discontinus tenen un pes força
superior en la contractació juvenil
en comparació al conjunt de la
població: el 38,9% davant el 23%
que ha registrat aquest 2021 la
població major de 30 anys. En
termes globals també s’observa
que la proporció de contractes a
jornada parcial o fixes discontinus
a augmentat en ambdós
col·lectius respecte     d’un any
abans, amb una major intensitat
entre la població juvenil

Gràfic 8 Vallès Oriental Contractació segons
tipus de jornada. Any 2021

Font. Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu
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Taxa d’atur

Malauradament, no disposem de les taxes d’atur per edat i sexe de la població de 16 a
29 anys, del que si disposem és de les dades per grans grups d’edat, que abastarien la
població de 16 a 24 anys d’una banda i la de 25 a 34 per l’altre. Al gràfic següent hem
representant les taxes d’atur per grans grups d’edat, dels darrers 5 anys. A primer cop
d’ull ja podem observar com l’edat i el gènere són elements que clarament influeixen
respecte a la relació amb el mercat de treball, amb unes taxes d’atur que creixen amb
l’edat, i especialment o fan entre les dones a partir dels 45 anys.

Entre la població jove, observem unes taxes d’atur més elevades entre els homes de 16
a 24 anys, això bàsicament es deu a que entre les noies és majoritària l’opció d’allargar
els itineraris formatius i endarrerir l’entrada al món laboral. A partir dels 25 anys si que
la taxa comença a créixer entre les noies, arribant a mida que avancem en edat a doblar
la taxa masculina.

Atenent el sexe, ambdues taxes d’atur s’han reduït de manera important en comparació
amb un any abans 

Font. Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu

Gràfic 9 Vallès Oriental Evolució taxes d’atur per grups d’edat
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Font. Elaboració pròpia. Observatori del
Treball i Model Productiu

Altres dades de context del mercat de treball juvenil

Rotació laboral

Pel conjunt català podem disposar d’aquestes dades, que ens indica la xifra de
contactes que les persones poden encadenar en un mateix any. Aquest índex pujar
després de caure de manera abrupta l’any 2020, en què es va situar en 2,30 contractes
de mitjana per persona. No obstant això, encara se situa per sota de l’índex de rotació
de 2019 (2,69).

L’índex de rotació laboral és
descendent amb l’edat. Així, entre

les persones menors de 25 anys
s’observa la rotació més elevada

(2,48) i per sobre de la mitjana del
conjunt de la població (2,35). 

 

Salaris

Les darreres dades disponibles de l’Enquesta d’estructura salarial corresponen a
l’any 2019. D’acord amb aquestes, el guany anual mitjà pel conjunt de la població
treballadora és creixent amb l’edat, és a dir, que els grups amb més edat
perceben els guanys més elevats, i les persones treballadores més joves
perceben els menors guanys. Per sexe, s’observa que entre els homes, els
guanys anuals mitjans més elevats el 2019 s’assoleixen en la franja de 45 a 54
anys. De fet, destaca que les dones més joves (fins a 24 anys) perceben el salari
més baix de tots els col·lectius analitzats, de 12.122,7 euros bruts anuals, amb una
bretxa salarial del 13%. De la mateixa manera, en el grup d’edat de 24 a 34 anys
també es dóna aquesta dinàmica: les dones guanyen 2.759,2 euros menys que
els seus homòlegs masculins, amb una bretxa salarial del 12%. Quant a l’evolució
dels salaris juvenils per sexe en 2019, en els homes va descendir, mentre que en
les dones va augmentar.  Si mirem l’evolució en els darrers anys, veiem que els
anys posteriors a la crisi del 2008 són anys de pèrdues a nivell de sous, pèrdues
generalitzades a tots els grups d’edat però que afecten d’una manera especial als
grups menors de 34 anys. Respecte l’any 2018 les dades indiquen un guany pel que
fa al sou mitjà anual, especialment entre les dones (tot i que parteixen d’un sou
mitjà més baix).

                                                                                            10

Font. Enquesta d'Estructura Salarial. Idescat
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Annex. Indicadors de la població de 16 a 29 anys per municipis. 

Taula 1. Percentatge de joves

Percentatge de joves respecte el total de la població. Població jove entesa com a
població que encara no te l’edat legal per treballar.

Font de les dades: Diputació de Barcelona.
Padró d'habitants 2021
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Taula 2. Taxa de Joventut

Proporció de la població jove (16-24 anys) en relació amb la població total del
municipi.

Font de les dades: Diputació de Barcelona.
Padró d'habitants 2021
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Taula 3. Índex de dependència juvenil
Relació entre els individus en edat no activa de 0 a 15 anys respecte a la població
potencialment activa.

Font de les dades: Diputació de Barcelona.
Padró d'habitants 2021




