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En aquest número: 

 

◈ Dades: .................................................................................................... 2 

Dades d’atur registrat durant el mes de juliol de 2010 

Aquest mes de juliol s’ha tornat a registrar un descens significatiu de l’atur, de 
777 persones i es situa el total d’atur registrat en 31.283 persones. És ja el quart 
mes de descens i segueix la tònica registrada al conjunt català o metropolità. 
Aquest mes es comptabilitzen 15.416 homes en situació d’atur i 15.867 dones. La 
taxa comarcal és del 14,73%. 

◈ Estudi d’interès i enllaç: ........................................................................ 7 
Mercat de treball i polítiques actives d’ocupació 
 
La Fundació Bofill ha publicat aquest juliol l’informe Mercat de treball i polítiques 

actives d’ocupació que recull els principals resultats de l’anàlisi de les dades del 
Panel de Desigualtats a Catalunya (PaD) dels anys 2001 a 2007. L’estudi vol ajudar  a 
reunir informació sobre diversos aspectes del mercat laboral d’avui: salari, 
trajectòria laboral de les persones enquestades, situació laboral actual i 
característiques personals i familiars. 
 
Aquest informe recull els principals resultats de l’anàlisi de les dades sobre treball 
del PaD dels anys 2001 a 2007, una anàlisi que dóna continuïtat a l’informe 
«Desigualtats en el treball» dels mateixos autors publicat al número 65 de la 
col·lecció Polítiques (volum II) de la Fundació Jaume Bofill, i que es pot consultar via 
web. 
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Nota: 
Les opinions expressades en els documents ressenyats són les dels seus autors i no són compartides 
necessàriament per l’Observatori de desenvolupament local del Vallès Oriental o per les entitats que 
integren els pactes per l’ocupació. 
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Dades d’atur registrat del mes de juliol de 2010 

Aquest mes de juliol s’ha tornat a registrar un descens significatiu de l’atur, de 777 
persones i es situa el total d’atur registrat en 31.283 persones. És ja el quart mes de 
descens i segueix la tònica registrada al conjunt català o metropolità. Aquest mes es 
comptabilitzen 15.416 homes en situació d’atur i 15.867 dones. La taxa comarcal és del 
14,73%. 

La reducció de l'atur ha estat generalitzada i al mercat de treball del Baix Vallès és on 
aquest mes s'ha registrat el descens més gran: 10.758 aturats registrats (-388 persones), 
quedant situada la taxa d’atur en el 16,09%. L'atur registrat al mercat de treball de 
Granollers es xifra en 17.756 persones (-346 que al juny)  i una taxa del 14,26%. 
Finalment, al Baix Montseny l'atur s'ha reduït en 46 persones, així aquest mes de juny 
trobem 2.343 persones registrades com a aturats i una taxa que es situa en el 13,38%. 

Es manté doncs la tendència de descens de l’atur per quart mes consecutiu, tendència 
que  segueix la tònica registrada al conjunt català i metropolità; el descens en termes 
relatius però ha estat més important al conjunt català que a la comarca. Si comparem la 
comarca amb la resta de comarques metropolitanes, cal dir que el Vallès Oriental es situa 
en cinquè lloc pel que fa a reducció de l’atur. Només l’Alt Penedès i el Garraf han registrat 
una reducció menor del nombre d’aturats aquest mes que la nostra comarca.    

Atur registrat per mercats de treball. Juliol de 2010 

  Vallès 
Oriental 

Baix Montseny Baix Vallès 
MT de 

Granollers 

Atur registrat 31.283 2.343 10.758 17.756 
Homes 15.416 1.211 5.296 8.694 
Dones 15.867 1.132 5.462 9.062 
Taxa d'atur 
estimada

1
 14,73% 13,38% 16,09% 14,26% 

Homes 13,01% 12,34% 14,18% 12,53% 
Dones 16,90% 14,71% 18,51% 16,42% 

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

1. Població Activa Local Estimada 2009(PALE). Xarxa d’Observatoris de la Diputació de Barcelona (XODEL) 

 

Atur registrat per àmbits territorials 

  Mes anterior Mes actual Variació 

 
Pobl. Activa

1 
Atur Taxa d’atur  Atur Taxa d’atur 

 
Absoluta Relativa 

Baix Montseny 17.508 2.389 13,65% 2.343 13,38% -46 -1,93% 
Baix Vallès 66.850 11.146 16,67% 10.758 16,09% -388 -3,48% 
MT Granollers 124.556 18.102 14,53% 17.756 14,26% -346 -1,91% 
Vallès Oriental 212.422 32.060 15,09% 31.283 14,73% -777 -2,42% 
RMB 2.641.752 377.726 14,30% 369.094 13,97% -8.632 -2,29% 
Catalunya2 3.817.700 554.261 14,52% 539.191 14,12% -15.070 -2,72% 

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.       
1
 Població activa local estimada 2009 

2
 Població activa: EPA 2n  trimestre de 2010 
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Atur registrat per municipis de la comarca i evolució mensual, juliol de 2010 

Mercats de treball Atur registrat Dif. últim  mes Taxa d’atur estimada  
Campins 20 -2 9,43% 
Fogars de Montclús 15 3 6,58% 
Gualba 70 -2 10,77% 
Montseny 12 -1 7,19% 
Sant Celoni 1.276 -25 14,35% 
Sant Esteve de Palautordera 125 2 9,74% 
Santa Maria de Palautordera 638 -22 13,57% 
Vallgorguina 187 1 13,63% 
Baix Montseny 2.343 -46 13,38% 
La Llagosta 1.341 -57 18,07% 
Martorelles 409 -17 15,76% 
Mollet del Vallès 4.929 -180 17,01% 
Montmeló 658 -29 13,77% 
Montornès del Vallès 1.485 -69 17,34% 
Parets del Vallès 1.335 -34 13,75% 
Sant Fost de Campsentelles 538 -14 12,39% 
Santa Maria de Martorelles 63 12 13,61% 
Baix Vallès 10.758 -388 16,09% 
L’Ametlla del Vallès 427 -9 10,23% 
Bigues i Riells 581 -16 12,82% 
Caldes de Montbui 1.256 -28 14,07% 
Canovelles 1.710 -86 19,34% 
Cànoves i Samalús 202 2 13,92% 
Cardedeu 1.222 19 13,79% 
Figaró-Montmany 70 -9 13,46% 
Les Franqueses del Vallès 1.517 -33 15,24% 
La Garriga 955 -29 12,19% 
Granollers 5.039 -141 15,30% 
Lliçà d’Amunt 1.064 -9 14,28% 
Lliçà de Vall 420 -4 12,63% 
Llinars del Vallès 742 12 15,52% 
La Roca del Vallès 636 11 11,50% 
Sant Antoni de Vilamajor 375 6 12,93% 
Sant Feliu de Codines 392 -16 13,06% 
Sant Pere de Vilamajor 279 -8 13,12% 
Santa Eulàlia de Ronçana 439 -9 12,34% 
Tagamanent 18 2 11,11% 
Vallromanes 118 3 9,87% 
Vilanova del Vallès 294 -4 11,73% 
Mercat de Granollers 17.756 -346 14,26% 
Aiguafreda 195 -4 15,70% 
Castellcir 25 0 7,62% 
Castellterçol 110 6 9,40% 
Granera 4 -1 8,16% 
Sant Quirze Safaja 28 0 7,71% 
Vilalba Sasserra 64 2 17,98% 
Altres  municipis 426 3 12,14% 
Total Vallès Oriental 31.283 -777 14,73% 

    Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.         
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El descens de l’atur ha estat general a tots els mercats de treball de la comarca, com ja 
hem dit, i ha afectat a la majoria de municipis, tot i que en casos molt puntuals s’han 
registrat increment (lleugers) de la xifra d’aturats registrats. El més destacat pel que fa a 
augment de l’atur és el municipi de Cardedeu (� 19) i els altres municipis els increments 
han estat menors, i destaquen, entre altres: Llinars del Vallès (� 12), La Roca del Vallès 
(� 12) i Sant Antoni de Vilamajor i Castellterçol (� 6).  

Si analitzem territorialment els descensos més significatius de l’atur, hem de dir que del 
Baix Montseny destaca la reducció, com ja veiem el mes passat, de l’atur al municipi de 
Sant Celoni  i Santa Maria de Palautordera (�22 persones); del Baix Vallès les xifres més 
importants s’han concentrat, de nou, a Mollet del Vallès (�180 persones)  i els municipis 
de Montornès i La Llagosta,  amb descensos de 69 i 57 aturats registrats respectivament. 
Al mercat de treball de Granollers la caiguda de l’atur no ha estat aquest mes tant 
repartida territorialment i s’ha concentrat sobretot a : Granollers (�141 persones) i 
Canovelles (�86 persones), Les Franqueses del Vallès (�33 persones)  i Caldes de 
Montbui (�28 persones).  

L’inici de les contractacions vinculades a la posada en marxa dels Plans d’Ocupació 
Extraordinaris que impulsa el Departament de Treball són un dels motius d’aquesta 
reducció de l’atur i del seu repartiment territorial. 

En general la reducció de l’atur s’ha registrat especialment entre els homes majors de 25, 
anys; de fet, la davallada de l’atur en aquest col·lectiu explica ben bé el 75% de descens de 
l’atur. La reducció de l’atur entre la població més jove i les dones segueix un ritme molt 
més lent. 

Atur registrat per edats. Juliol de 2010 

 Menors de 25 anys De 25 i més anys Total 

 Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

Baix 
Montseny 84 59 143 1.127 1.073 2.200 1.211 1.132 2.343 

Baix Vallès 488 360 848 4.808 5.102 9.910 5.296 5.462 10.758 

MT Granollers 803 587 1.390 7.891 8.475 16.366 8.694 9.062 17.756 
Vallès 
Oriental 1.390 1.016 2.406 14.026 14.851 28.877 15.416 15.867 31.283 

RMB 16.631 12.332 28.963 172.115 168.016 340.131 188.746 180.348 369.094 

Catalunya 25.618 18.922 44.540 254.218 240.433 494.651 279.836 259.355 539.191 

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 

El comportament de l’atur per grans sectors econòmics segueix la tònica dels mesos 
passats: així podem dir que el bon comportament en el descens de l’atur es deu 
fonamentalment a la reducció de la xifra d’aturats en el sector serveis, sector que en els 
darrers mesos concentrava els majors registres en la desocupació. Probablement, l’inici de 
la temporada d’estiu i les rebaixes i els plans d’ocupació extraordinaris ha propiciat aquest 
descens de la desocupació en aquest sector.  Aquest millor comportament explica la 
moderació de l’atur a tots els mercats de treball, i ha estat especialment important al  Baix 
Vallès i al mercat de treball de Granollers.  Pel que fa als aturats dins la categoria dels 
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SOA, aquest mes torna a augmentar especialment al mercat de treball de Granollers, cosa 
que també passa al conjunt català; en canvi a la resta de mercats de treball aquest 
augment és pràcticament inexistent. El creixement dels aturats que pertanyen al col·lectiu 
SOA es pot relacionar amb el fet que acabat el curs escolar i a les portes de l’estiu més 
persones (joves principalment) s’inscriguin com a demandants d’ocupació per poder 
aspirar a tenir ofertes de treball. 

 

Atur registrat per sector d’activitat i àmbit territorial. Juliol de 2010 

 
Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Sense ocupació 
anterior 

Baix Montseny 45 535 362 1.299 102 
Baix Vallès 84 2.400 1.363 6.428 483 
MT Granollers 172 4.220 2.394 9.996 974 
Vallès Oriental 307 7.275 4.170 17.962 1.569 
RMB 2.414 65.949 57.423 223.600 19.708 
Catalunya 8.186 96.325 92.925 311.489 30.266 
Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

En termes interanuals, el descens de l’atur aquest mes és una bona dada, ja que l’any 
passat l’atur durant el mes de juliol es va incrementar en més de 490 persones. De fet, els 
mesos d’estiu de l’any 2009 van ser especialment dolents pel que fa a l’increment de 
l’atur i ara constatem una tendència totalment inversa.  Això vol dir que des d’una 
perspectiva més àmplia mica en mica es va confirmant  una moderació en l’increment de 
la desocupació des de principis de l’any 2010 i es comença a veure una tendència 
contrària en l’evolució de les dades, basada en variacions interanuals menors. Cal però 
relativitzar o analitzar amb molta cura aquestes dades perquè encara parlem d’un volum 
d’aturats massa alt, que supera les 32.000 persones a la comarca i, tal com veiem al segon 
gràfic, on es representa el volum d’aturats segons durada de la demanda, malgrat que 
l’atur en conjunt va disminuint, el volum de persones que fa més 18 mesos que està a 
l’atur es va mantenint amb massa força, tot i que s’aprecia certa tendència a la baixa 
entre els aturats que fa uns dos anys que estant a l’atur. 
 
Caldrà doncs està molt atents a l’evolució de les properes dades d’atur, especialment  les 
dades a partir del mes de setembre, per veure si realment es confirma la tendència a la 
disminució del nombre d’aturats o pel contrari aquesta davallada es deu a una situació 
temporal. 
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A partir de l’any 2010*: Taxa calculada amb la PALE actualitzada de l’any 2009.  

Font: Departament de Treball. Elaboració pròpia 

 
Font: Departament de Treball. Elaboració pròpia 
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 Article d’interès i enllaç 
 
Mercat de treball i polítiques actives d’ocupació 

 
La Fundació Bofill ha publicat l’informe Mercat de treball i polítiques actives d’ocupació que 
recull els principals resultats de l’anàlisi de les dades del Panel de Desigualtats a Catalunya 
(PaD) dels anys 2001 a 2007. L’objectiu d’aquest treball és contribuir a l’anàlisi de les 
polítiques actives del mercat de treball a Catalunya, centrant-se, d’una manera especial, en 
l’anàlisi de les desigualtats. Per això, d’una banda aquest treball analitza la desigualtat en el 
mercat de treball català fins a l’any 2007. Certament que fins aquest període el país ha 
experimentat un intens procés de creixement econòmic i de creació d’ocupació, tot i que en 
els darrers dos anys la situació ha canviat radicalment com a conseqüència del moment de 
crisi econòmica i financera. D’altra banda, a l’estudi es vol dur a terme una anàlisi de les 
politiques actives a Catalunya tant en relació amb la identificació i caracterització dels seus 
beneficiaris com en relació amb la seva eficiència. 
 
L’anàlisi s’ha dut a terme a partir de les dades del Panel de Desigualtats a Catalunya (PaD), 
l’única font estadística a Catalunya, de tipus longitudinal, que reuneix informació sobre 
salari, trajectòria laboral, situació laboral actual i característiques personals i familiars. 
 
Entre les conclusions que presenta l’estudi podem destacar el fet que el salari ha estat 
sempre un dels eixos bàsics de la desigualtat en el mercat de treball. A això cal sumar-hi, 
sobretot de manera més recent, l’estabilitat laboral, en un continu que va des de la 
permanència ininterrompuda en el treball a l’exclusió total del mercat de treball. Aquest 
treball tenia com a primer objectiu identificar els patrons de desigualtat en el salari i 
l’estabilitat laboral, amb una anàlisi de fins a quin punt es poden delimitar diferents grups 
o segments en el mercat de treball. L’anàlisi transversal es complementa amb una anàlisi 
longitudinal, per tal d’explorar les pautes d’estancament i mobilitat al llarg del temps. 
  
Els resultats obtinguts mostren cinc grups clarament diferenciats i apunten a una 
important diferenciació del mercat de treball en termes de salari, accés al treball i 
estabilitat laboral. El 21% dels treballadors té una situació laboral precària, amb salaris 
molt baixos (grup 1: 17%) o una gran inestabilitat laboral (grup 2: 4%). El 69% ocupa una 
situació intermèdia, amb nivells salarials mitjans, i es diferencia en termes d’estabilitat: el 
29% (grup 3) té una major inestabilitat que el 40% restant (grup 4). Finalment, un 10% 
ocupa una situació clarament privilegiada, amb salaris i nivells d’estabilitat elevats (grup 5). 
L’anàlisi també posa de manifest que la composició d’aquests grups no és neutral des de la 
perspectiva de gènere, ja que les dones estan sobrerepresentades en els grups pitjor 
situats. 
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Podeu consultar l’informe sencer o altres aspectes relacionats amb la metodologia 
utilitzada per al treball a l’enllaç: 

 
� http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/523.pdf 
 
 
 

 

  El butlletí és una publicació electrònica de l’Observatori de desenvolupament local del Vallès Oriental. El 
butlletí publica periòdicament informació rellevant per a la presa de decisions en l’àmbit del desenvolupament 
local al Vallès Oriental. 
L’Observatori de desenvolupament local del Vallès Oriental és una acció comarcal conjunta del Pacte del Baix 
Montseny pel Desenvolupament i l’Ocupació, el Pacte Territorial de Promoció Econòmica i Ocupació del Baix 
Vallès, el Pacte Territorial de Promoció Econòmica i Ocupació del Mercat de Treball de Granollers i el Pacte 
Territorial per a l’Ocupació del Vallès Oriental, coordinada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
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