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1‐ Introducció 

 

En aquest  informe presentem una descripció de  la situació de  l’atur a Catalunya  l’any 

2011  des  d’un  punt  de  vista  territorial.  La  situació  de  crisi  sostinguda  en  el  temps, 

deixa unes xifres de l’atur que si bé, han deixat d’augmentar amb la intensitat que ho 

venien fent al llarg de 2008, 2009 i 2010, continuen creixent empitjorant, encara més, 

la  situació  del  nostre mercat  de  treball,  evidenciant  una manca  de  recuperació  i  la 

incapacitat, ja no de crear de llocs de treball, sinó d’aturar la destrucció dels mateixos. 

 

En  el  primer  apartat,  presentem  un mapa  de  tendència  de  l’atur  registrat  on  es 

destaquen les comarques que han patit els increments interanuals més significatius de 

l’atur  entre  2010  i  2011.  Tot  seguit,  hem  elaborat  un mapa  d’incidència  de  l’atur 

registrat  que  mostra  les  taxes  absolutes  d’atur  calculades  per  les  comarques  de 

Catalunya.  

 

A més de la realitat comarcal també hem analitzat la situació municipal i per això, hem 

dedicat  un  apartat  d’aquest  informe  a  observar  la  situació  referent  a  les  taxes 

absolutes d’atur a nivell municipal. 

 

Per altra banda, també hem volgut conèixer el perfil de les persones aturades. Aquest 

apartat s’ha  treballat a partir de  les dades que  facilita  l’Observatori del Treball en el 

seu informe del Butlletí del Perfil de l’Atur (30 de setembre de 2011). 

 

Finalment, hem  volgut plasmar quina és  la  situació de  les persones beneficiàries de 

prestacions  per  atur  a  nivell  provincial,  per  tal  de  conèixer  la  cobertura  de  les 

prestacions a novembre de 2011,  les dades més recents publicades al moment de  la 

realització de l’estudi. 
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2‐ El mapa de l’atur a Catalunya 2011: comarques. 

 

L’informe  que  presentem  a  continuació  requereix  uns  aclariments  previs  sobre  la 

metodologia utilitzada en aquesta aproximació a la situació de l’atur en els territoris de 

Catalunya. 

 

L’anàlisi de  l’atur a un nivell territorial  inferior a  la província  i  la comunitat autònoma 

es troba  limitada a  l’explotació de  les dades disponibles de  l’atur registrat publicades 

pels serveis públics d’ocupació. Cal precisar que aquesta font correspon a un registre 

administratiu de  les persones  inscrites com a aturades a  les Oficines de Treball de  la 

Generalitat  i  que  presenta  diferències  importants  respecte  l’Enquesta  de  Població 

Activa (EPA) que és la font principal en les anàlisis del mercat de treball i  la que adopta 

criteris de classificació  internacional. D’altra banda,  l’Enquesta de Població Activa no 

proporciona dades desagregades a nivell comarcal i municipal. 

 

L’elaboració de les dades de l’atur registrat difereix de les de l’EPA no només pel que fa 

a  la  metodologia  de  recollida  de  dades    (la  primera  és  un  registre  administratiu, 

mentre que a la segona, les dades s’obtenen per enquesta), sinó també pel que fa a la 

definició dels col∙lectius reconeguts en situació d’atur. L’atur registrat correspon a  les 

demandes  d’ocupació  pendents  de  cobrir  l’últim  dia  de  cada mes  a  les  oficines  del 

Servei d’Ocupació de Catalunya. En aquest registre s’exclouen alguns col∙lectius que sí 

estan contemplats a les estimacions de l’atur de l’EPA: assistents a cursos de formació 

professional  ocupacional  inferiors  a  vint  hores  lectives,  els  treballadors  afectats  per 

Expedients  de  Regulació  d’Ocupació  de  suspensió  temporal  i  els  treballadors  amb 

contracte  fixe discontinu quan es  troben  inscrits com a demandants d’ocupació  fora 

del període d’activitat. 

 

En aquest  informe, com en d’anteriors, utilitzem un  indicador d’incidència de  l’atur a 

nivell  territorial  que  anomenem  “taxa  absoluta  d’atur”1.  Aquesta  taxa  es  calcula  a 

partir  de  la  divisió  del  nombre  total  de  persones  registrades  com  a  aturades  i  la 

                                                 
1 Toharia, Alonso-Villar, del Rio (2009) “Un análisis espacial del desempleo a nivel municipal”, Revista 
de Economia Aplicada, 49 (XVII): 47-80. 
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població  entre  15  i  64  anys  de  cada  àmbit  territorial,  atès  que  no  existeixen 

estimacions  fiables  sobre  la  població  activa  a  nivell  territorial.  Per  tal  de  reduir  el 

component  estacional  en  la  comparació  entre  dos mesos  particulars,  el  numerador 

correspon a  la mitjana anual de  l’atur  registrat de cada comarca o municipi, mentre 

que  el  denominador  s’obté  de  les  dades  del  Padró  Continu  publicades  per  l’INE  i 

l’IDESCAT de l’any estudiat. 

 

Les  taxes  d’atur  que  utilitzem  en  aquest  informe  assumeixen  uns  valors  que  són 

sistemàticament inferiors a les estimacions de l’EPA a nivell de Catalunya i províncies. 

Es tracta de taxes “absolutes” d’atur perquè s’apliquen sobre el total de la població en 

edat de  treballar o potencialment activa. Això no obstant,  la  seva utilització permet 

copsar  el  deteriorament  generalitzat  de  la  situació  del mercat  de  treball  així  com 

importants  diferències  territorials  en  la  incidència  de  l’atur  entre  les  comarques  i 

municipis  de  Catalunya.  Per  tant,  cal  tenir  present  que  la  magnitud  de  les  taxes 

absolutes d’atur d’aquest  informe  serà  força  inferior a altres  taxes d’atur  calculades 

amb metodologies  alternatives  i  igualment  vàlides  com  les que ofereix  el programa 

Hermes  de  la  Diputació  de  Barcelona.  No  obstant,  la  posició  de  cada  municipi  o 

comarca  en  quant  a  rànquing  no  variarà  i  per  tant,  podrem  conèixer  igualment  la 

realitat dels territoris catalans en termes d’atur. 

 

El  Mapa  1  de  tendència  de  l’atur  registrat  representa  gràficament  la  variació 

interanual  del  nombre de  persones  registrades  com  a  aturades  a  les  comarques  de 

Catalunya. Aquest mapa mostra l’evolució del nombre de persones aturades en relació 

a l’any 2010. 
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MAPA 1 DE TENDÈNCIA DE L’ATUR REGISTRAT 2010‐2011 

 

 

De 11 a 15%
De 7 a 11%
De 5 a 7%
De 0 a 5%
De -5 a 0%

      Variació interanual de l'atur registrat (2010-2011)

Val d'Aran
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Ripollès Alt Empordà
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Oriental

Maresme

Barcelonès

Vallès
Occidental

Segarra
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Segrià

Urgell

Garrigues
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Barberà
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Llobregat
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Penedès

Tarragonès
Baix 
Camp

Priorat

Ribera 
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Baix Ebre

Montsià

Terra 
Alta
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’atur registrat de l’Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. 
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Amb  aquesta  aproximació,  podem  distingir,  per  primera  vegada  des  que  realitzem 

aquest informe, entre les comarques que han incrementat les xifres de l’atur i les que 

han  aconseguit  reduir‐lo  lleugerament.  En  el  cas  d’aquestes  darreres  comarques, 

podrem  veure  com  la  reducció  és  gairebé  testimonial,  tant  en  termes  relatius  com 

absoluts.  

 

Així doncs, les comarques amb valors negatius són les recollides en aquesta taula: 

 

TAULA 1 

Comarca 
Atur registrat* 

2010 
Atur registrat* 

2011 
Variació (N)  Variació (%) 

Ripollès  1.662  1.576 ‐86 ‐5,2% 

Garrotxa  3.301  3.245 ‐57 ‐1,7% 

Cerdanya  835  821 ‐14 ‐1,7% 

Solsonès  880  866 ‐14 ‐1,6% 

Anoia  11.020  10.978 ‐42 ‐0,4% 

*mitjanes anuals       

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. 
 

 

Per  ordre  de  variació  relativa més  decreixent,  podem  veure  com  el  Ripollès  és  la 

comarca que redueix l’atur de manera més significativa (‐5,2%) a la vegada que també 

és  la  comarca  que  redueix  en  major  mesura  el  nombre  de  persones  aturades 

registrades (‐86). 

 

Seguidament trobem la Garrotxa i la Cerdanya que presenten una variació relativa de ‐

1,7%, però  la primera  amb  ‐57 persones  aturades  i  la  segona  amb  ‐14 persones.  El 

Solsonès ho  fa en un  ‐1,6%  i  ‐14 persones aturades  registrades menys que el 2010  i 

l’Anoia amb ‐42 persones aturades i un ‐0,4% de variació interanual. 

 

Així doncs, part de  les comarques gironines  i centrals a més de  la Cerdanya, són  les 

úniques que presenten una reducció del nombre de persones aturades registrades. 

 

Tenint en compte la situació de crisi sostinguda en el temps que, com sabem, incideix 

de manera  directa  en  l’augment  de  l’atur  de  llarga  durada  en  el  nostre mercat  de 

treball, caldria veure si aquestes lleus reduccions responen a una inserció laboral, a un 
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esgotament de  les prestacions per atur  i, automàticament, a una no  renovació de  la 

demanda  d’ocupació,  o  a  un  canvi  de  domicili  amb  un  nou  empadronament  o  a  la 

concentració de contractes temporals en un territori com a Plans d’Ocupació Local. 

 

Per  altra  banda,  les  comarques  que  han  patit  els  increments  més  accentuats  del 

registre de persones aturades el 2011 són quatre: 

 

TAULA 2 

Comarca 
Atur registrat* 

2010 
Atur registrat* 

2011 
Variació (N)  Variació (%) 

Terra Alta  486  559 73 15,1% 

Pallars Jussà  703  794 91 13,0% 

Val d'Aran  398  446 49 12,2% 

Priorat  500  558 59 11,7% 

*mitjanes anuals       

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. 

 

En termes relatius, la Terra Alta és la comarca que més incrementa les xifres de l’atur 

(15,1%) en relació al 2010, seguida del Pallars Jussà (13%). Aquestes dues comarques 

augmenten respectivament en 73 i 91 persones registrades com a aturades. 

 

La Val d’Aran ha augmentat en un 12,2% i 49 persones registrades com a aturades més 

i el Priorat amb 59 persones més ho ha fet amb un 11,7% d’increment interanual. 

 

Si tenim en compte que la variació interanual de la mitjana catalana és del 4,7%, hi ha 

deu  comarques  que  presenten  taxes  inferiors,  sense  tenir  en  compte  les  que 

aconsegueixen reduir l’atur. Aquestes són el Tarragonès i el Barcelonès (4,6% ambdues 

comarques)  l’Alt  Penedès  i  el  Baix  Llobregat  (4,3%  ambdues),  Osona  (4,2%),  l’Alt 

Empordà (3%), Baix Empordà (2,8%), el Bages (2,2%), la Selva (0,8%) i el Pallars Sobirà 

(0,3%). 

 

La resta de comarques presenten un increment de l’atur superior a la mitjana entre el 

5 i l’11%, respecte el 2010. 
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Si  passem  a  analitzar  la  incidència  de  l’atur  en  relació  a  la  població  potencialment 

activa  de  les  comarques  de  Catalunya,  mitjançant  la  representació  de  les  taxes 

absolutes d’atur, observem diferències importants respecte el mapa de tendència que 

acabem de comentar. 

 

El Mapa  2  d’incidència  de  l’atur  registrat  el  2011  evidencia  que  les  comarques  de 

l’àmbit metropolità,  les comarques del Camp de Tarragona  i  les centrals, són  les que 

pateixen una incidència de l’atur més elevada o el que és el mateix, presenten les taxes 

absolutes d’atur més accentuades. També ho fan les comarques gironines del Gironès i 

el Baix Empordà. 

 

Primerament,  cal  destacar  les  comarques  amb més  incidència de  l’atur que  són  el 

Baix  Penedès  i  l’Anoia  tot  i  que  la  darrera,  ha  reduït mínimament  el  nombre  de 

persones  aturades  respecte el 2010.  La primera  comarca amb un 15,7%  i  la  segona 

amb un 13,9%. Totes dues presenten  resultats  força  superiors a  la mitjana catalana 

que  se  situa  en  un  11,7%,  és  a  dir,  presenten  el  nombre més  elevat  de  persones 

registrades com a aturades sobre la població potencialment activa. 

 

En segon lloc, trobem les demarcacions del Vallès Occidental (12,9%) el Garraf, el Baix 

Ebre (12,6%), el Bages i el Vallès Oriental (12,5%), el Maresme i Osona (12,4%), el Baix 

Camp (12,1%), el Baix Llobregat (11,9%)  i el Montsià, el Tarragonès  i el Baix Empordà 

(11,8%). 

 

Les  comarques que es  troben  just per  sota de  la mitjana  catalana  són  l’Alt Penedès 

(11,6%),  el Gironès,  el Berguedà  i  el  Pla  d’Urgell  (11,2%),  el Barcelonès  (11,1%)  i  la 

Selva i el Segrià (11%). 

 

 

 

 

 

 



 10

MAPA 2 D’INCIDÈNCIA DE L’ATUR REGISTRAT 2011 

 

 

Taxa absoluta d'atur comarcal 2011

De 13 a 16%
De 11 a 13%
De 9 a 11%
De 7 a 9%
De 5 a 7%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’atur registrat de l’Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació i el 

Padró Continu de l’IDESCAT (població de 15 a 64 anys). 
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MAPA 2 D’INCIDÈNCIA DE L’ATUR REGISTRAT 2011 

 

 

Taxa absoluta d'atur comarcal 2011

De 13 a 16%
De 11 a 13%
De 9 a 11%
De 7 a 9%
De 5 a 7%
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’atur registrat de l’Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació i el 

Padró Continu de l’IDESCAT (població de 15 a 64 anys). 
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Per  altra  banda,  les  comarques  que  presenten  una  incidència més  lleu  de  l’atur 

registrat el 2011 són les següents: 

 

TAULA 3         

Comarca 
Padró continu 

2011 
Atur registrat* 

2011 
Taxa absoluta d'atur 

 

 

Alta Ribagorça  3.008 153 5,1   

Val d'Aran  7.554 446 5,9   

Cerdanya  13.148 821 6,2   

Pla de l'Estany  24.693 1.617 6,5   

Pallars Sobirà  5.128 343 6,7   

Terra Alta  7.966 559 7   

*mitjanes anuals       

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i el Padró Continu de l’INE. 

 

La resta de comarques presenten taxes absolutes d’atur d’entre el 7% i l’11%. 

 

Aquesta anàlisi de la incidència de l’atur amb el càlcul de les taxes absolutes d’atur ens 

permet fer una aproximació a la realitat de cada demarcació. Així doncs podem veure 

com  les  comarques  centrals  i  de  l’àmbit metropolità  són  les  que  presenten  una 

incidència més elevada d’atur, mentre que les comarques de l’Alt Pirineu i Aran són 

les que presenten una incidència més lleu. 

 

En definitiva, la distribució territorial de l’atur registrat a Catalunya no només reflecteix 

els  diferents  impactes  de  la  crisi  sobre  les  pautes  d’especialització  de  l’estructura 

productiva de  les comarques catalanes, sinó  també  les conseqüències derivades dels 

moviments de la població dels darrers anys. 

 

Cal recordar que la comarca del Baix Penedès, que és la comarca amb la taxa absoluta 

d’atur més  elevada  de  tot  el  territori  català,  és  també  la  comarca  que  en  aquests 

darrers anys ha experimentat un creixement de població notable com a conseqüència 

de  la  seva proximitat  a poblacions  centrals. Aquesta és una hipòtesi que es  verifica 

igualment en  l’anàlisi de  l’atur a nivell municipal  ja que 4 dels municipis amb  la  taxa  

absoluta d’atur més alta pertanyen a aquesta demarcació. 
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3‐ Mapa de l’atur a Catalunya: municipis. 

 

A  nivell municipal,  ens  hem  centrat  en  les  taxes  absolutes  d’atur  de  cada municipi 

(veure annex 1). 

 

Primerament, hem destacat els municipis que presenten una  incidència de  l’atur més 

accentuada i notablement per sobre la mitjana catalana. 

 

TAULA 4         

Municipi 
Padró continu 

2011 
Atur registrat* 

2011 
Taxa absoluta d'atur 

 

 

Santa Margarida de Montbui  6.639 1.255 18,9   

Montmell, El  1.019 190 18,6   

Albinyana  1.519 279 18,3   

Montferri  257 47 18,3   

Badia del Vallès  9.182 1.624 17,7   

Vilanova del Camí  8.685 1.526 17,6   

Vespella de Gaià  287 50 17,4   

Santa Oliva  2.224 385 17,3   

Vendrell, El  24.888 4.297 17,3   

Canovelles  10.951 1.888 17,2   

Salt  20.964 3.612 17,2   

Bisbal del Penedès, La  2.257 389 17,2   

Torrelles de Foix  1.623 272 16,8   

Cabrera d'Anoia  955 159 16,7   

Sant Miquel de Fluvià  520 86 16,5   

Pineda de Mar  17.708 2.903 16,4   

Manlleu  13.366 2.170 16,2   

Sénia, La  4.042 645 16,0   

*mitjanes anuals       

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i el Padró Continu de l’INE. 

 

Si  recordem  que  la mitjana  catalana  se  situa  en  un  11,7%  de  taxa  absoluta  d’atur, 

podem  veure  com  aquest  grup  de  municipis  es  posicionen  força  per  sobre  de  la 

mitjana. 

 

Si tenim en compte la comarca a la qual pertanyen aquests municipis, podem destacar 

que en gran part pertanyen al Baix Penedès  i a  l’Anoia, que com hem pogut conèixer 

són  les comarques que encapçalen el  rànquing d’incidència de  l’atur. Concretament, 

pertanyen  al  Baix  Penedès:  el  Montmell  (18,6%),  Santa  Oliva  (17,3%),  El  Vendrell 
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(17,3%) i la Bisbal del Penedès (17,2%) i a l’Anoia: Santa Margarida de Montbui (18,9%) 

i Vilanova del Camí (17,6%). 

 

Les taxes absolutes de la resta de municipis es poden consultar als annexes 1 i 2 al final 

d’aquest informe. 
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4‐Perfil de l’atur 

 

Després  d’analitzar  la  situació  territorial  en  termes  d’atur  a  Catalunya,  hem  volgut  

conèixer el perfil de la persona aturada segons les dades que ofereix l’Observatori del 

Treball  en  relació  a  l’atur  registrat  a  30  de  setembre  de  2011.  En  aquest  cas,  hem 

tingut en compte variables com el sexe,  l’edat, el sector econòmic,  la nacionalitat,  la 

durada de la demanda i el nivell d’estudis. 

 

GRÀFIC 1 

Homes
52%

Dones
48%

Atur registrat per sexe 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball: Perfil de l’atur 30 de setembre 2011. 

 

 

En aquest sentit, podem dir que hi ha un percentatge lleugerament superior d’homes 

que  de  dones  registrat  com  a  demandants  d’ocupació  a  les  oficines  del  Servei 

d’Ocupació de Catalunya. 

 

Aquesta dada és resultat de  la situació de conjuntura econòmica que directament ha 

influït  en  la  destrucció  d’ocupació  en  sectors  altament  masculinitzats,  ja  que  la 

tendència en èpoques de bonança és  la de  trobar més dones que homes en situació 

d’atur. 

 

 

 

 

 



 15

GRÀFIC 2 

9%
10%

42%

39%

Atur registrat per grups d'edat

De 16 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45  i més anys

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball: Perfil de l’atur 30 de setembre 2011. 

 

Per  grups d’edat, podem  veure  com  són  les persones d’entre 30  i 44 anys  les més 

nombroses a les llistes de l’atur, seguit de molt de prop, de les persones de 45 i més 

anys. 

 

El fet que hi hagi més persones d’entre 30 i 44 anys a l’atur és relativament normal, ja 

que, per  altra banda,  la població més ocupada és  també  la d’aquesta  franja d’edat.  

Això és degut a que es tracta del grup d’edat més actiu de tots. 

 

El que és més alarmant és que gairebé un 40% del total de persones aturades tingui 

entre 45 i més anys, amb la dificultat que comporta l’edat per a poder tornar al mercat 

de treball. 
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GRÀFIC 3 

Nacionalitates
panyola
78%

Nacionalitat 
estrangera

22%

Atur registrat per nacionalitat

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball: Perfil de l’atur 30 de setembre 2011. 

 

L’anàlisi  per  nacionalitat  de  la  persona  aturada  ens  permet  veure  com  la  gran 

majoria són de nacionalitat espanyola, 78%, front al 22% de població estrangera. 

 

En  relació a aquestes xifres,  s’ha de  tenir en compte que el pes de  la població  total 

estrangera no és la mateixa que la de la població autòctona total i que, per tant, també 

respon a una lògica demogràfica. 

 

GRÀFIC 4 

46%

19%

35%

Atur registrat per durada de la demanda

Fins a 6 mesos De 6 a 12 mesos Més de 12 mesos

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball: Perfil de l’atur 30 de setembre 2011. 

 

Segons  la  durada  de  la  demanda,  podem  dir  que  un  46%  del  total  de  persones 

registrades  com  a  aturades  porten  fins  a  6 mesos  sense  ocupació.  La  població  que 

porta entre 6 mesos i un any és el 19% del total i un 35% del total de persones sense 

feina porta més d’un any a l’atur.  
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Aquest  darrer  cas  aglutina  les  persones  que  pateixen  atur  de  llarga  durada  i  són, 

exactament, 212.022 persones a Catalunya. Aquesta xifra és preocupant si tenim en 

compte que la durada de la situació d’atur és un factor que dificulta el retorn al mercat 

de treball. 

 

GRÀFIC 5 
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6% 9% 8%

62%

6% 8%

Atur registrat per nivell d'estudis

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball: Perfil de l’atur 30 de setembre 2011. 

 

Segons el nivell d’estudis, la gran majoria de persones que es troba en situació d’atur 

té estudis secundaris d’educació general (62% del total). A molta distància es troba la 

població amb estudis primaris complets (9%)  i amb estudis, tant universitaris com de 

programes de Formació Professional, (8% cada grup). 
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GRÀFIC 6 

2%

16%

17%

59%

6%

Atur registrat per sector econòmic

Agricultura Indústria Construcció Serveis SOA*

 
*Sense Ocupació Anterior. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball: Perfil de l’atur 30 de setembre 2011. 
 

 

Finalment, segons el sector econòmic del qual provenen les persones aturades, podem 

dir que quasi el 60% prové del sector serveis mentre que de  la construcció prové un 

17% del total. 

De la Indústria en prové un 16% del total de persones aturades i només un 2% ho fa de 

l’Agricultura.  
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5‐Persones beneficiàries de prestacions per províncies 

 

En aquest apartat hem volgut analitzar l’evolució de les prestacions, tant contributives 

com assistencials, a nivell provincial. 

 

TAULA 5         

Variació 
interanual (N) 

Prestació 
contributiva  Subsidi

Renda Activa 
d'Inserció Total 

Barcelona  ‐11.356  ‐8.721 7.070 ‐13.007 

Girona  ‐61  ‐1.542 855 ‐748 

Lleida  860  ‐771 344 433 

Tarragona  845  ‐1.821 1.492 516 

Catalunya  ‐9.712  ‐12.855 9.761 ‐12.806 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTIN. Novembre 2011. 

 

 

L’evolució  del  nombre  de  prestacions  per  atur  a  Catalunya  ha  estat  decreixent  si 

comparem el darrer mes disponible  (novembre 2011) amb el mateix mes de  l’any 

2010. Concretament les persones beneficiàries de prestacions s’han reduït en ‐12.806 

persones i un ‐2,8% (veure taules 5 i 6). 

 

Si ens  fixem en els diferents  tipus de prestacions, podem  veure  com  les  reduccions 

s’han donat sobretot en el subsidi assistencial per atur (‐12.855 persones i un ‐6,7%) i 

en  la  prestació  contributiva  (‐9.712  persones  beneficiàries menys  i  un  ‐3,8%).  Per 

contra, les persones beneficiàries de la Renda Activa d’Inserció (RAI) han augmentat en 

9.761 persones i un 98,2% més que l’any 2010. 

 

TAULA 6         

Variació 
interanual (%) 

Prestació 
contributiva  Subsidi

Renda Activa 
d'Inserció Total 

Barcelona  ‐6,1  ‐6,6 98,1 ‐4 

Girona  ‐0,2  ‐6,6 117,9 ‐1,4 

Lleida  6,7  ‐8,3 68,5 1,9 

Tarragona  3  ‐7,3 99,3 0,9 

Catalunya  ‐3,8  ‐6,7 98,2 ‐2,8 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTIN. Novembre 2011. 

 

Si  ens  fixem  en  la  informació  detallada  per  províncies,  podem  veure  que  el  cas  de 

Barcelona respon a la tendència general de Catalunya. D’aquesta manera, en aquesta 



 20

província es redueix el nombre total de persones beneficiàries de prestacions un ‐4%, 

sobretot persones perceptores del subsidi (‐6,6%) i de la prestació contributiva (‐6,1%). 

 

El cas de Girona, completament diferent, mostra com gairebé no es redueix el nombre 

de persones perceptores de la prestació contributiva (‐61 persones i un ‐0,2%), mentre 

que l’augment de persones beneficiàries de la RAI és de quasi un 118% i 855 persones. 

 

Lleida només presenta reduccions en el nombre de persones beneficiàries en el cas del 

subsidi. Concretament, respecte  fa un any, hi ha  ‐771 persones menys  i un  ‐8,3% de 

reducció. En canvi, tant les persones perceptores de la prestació contributiva com de la 

RAI augmenten en un 6,7% i un 68,5%, respectivament. 

 

Per últim, a Tarragona, s’ha reduït el nombre de persones perceptores del subsidi en 

un  ‐7,3%  i  ‐1.821  persones, mentre  que  s’ha  incrementat  el  nombre  de  persones 

beneficiàries  de  la  prestació  contributiva  (845  persones  i  un  3%)  i  la  RAI  (1.492 

persones i un 99.3%). 
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6‐Conclusions 

 

MAPA DE L’ATUR 

 Per primera vegada des de 2009, s’ha reduït el nombre de persones aturades a 

5  comarques  catalanes:  l’Anoia,  la  Cerdanya,  la  Garrotxa,  el  Ripollès  i  el 

Solsonès. Malauradament, en termes absoluts, aquesta reducció és molt baixa i 

pot respondre a una no renovació de  la demanda d’ocupació per esgotament 

de les prestacions o per un canvi de domicili, entre altres raons. 

 Per contra,  les comarques que han  incrementat  les xifres de  l’atur respecte el 

2010  són  les que  formen  l’arc dels Pirineus,  les  comarques de Ponent  fins al 

Monstià. Aquesta tendència, encara el 2011 respon a  la persistència de  l’ajust 

en  el  sector  de  la  construcció,  que  havia  assolit  un  pes molt  important  en 

l’estructura productiva d’aquests territoris durant el cicle d’expansió. 

 Les demarcacions que presenten una incidència més elevada de l’atur registrat, 

sobretot  l’Anoia  i  el  Baix  Penedès,  coincideixen  amb  aquelles  que  han 

experimentat  un  creixement  més  important  de  la  població  resident  com  a 

conseqüència de la seva proximitat a les capitals de Barcelona i Tarragona.  

 El Baix Penedès, malgrat no haver patit un dels  increments més elevats d’atur 

registrat, és la comarca amb la taxa absoluta d’atur més alta. 

 
PERFIL DE L’ATUR 
 

 Els  principals  afectats  per  l’atur,  en  nombre,  són  homes,  de  nacionalitat 

espanyola, amb un nivell d’estudis d’educació general, d’entre 30 i 44 anys, que 

provenen  del  sector  serveis  i  que  fa menys  de  6 mesos  que  es  troben  en 

situació de desocupació. 

 És preocupant  la proporció significativa (40%) de persones de més de 45 anys 

que es troben sense feina i l’elevat percentatge (35%) de persones que porten 

més d’un any a  l’atur,  ja que  tant  l’edat com  l’estada a  l’atur són  factors que 

afecten negativament i interfereixen en l’ocupabilitat de les persones actives. 
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PRESTACIONS PER ATUR 

 L’anàlisi  de  l’evolució  de  les  prestacions  deixa  constància  d’una  caiguda  del 

nombre  de  persones  beneficiàries  de  prestacions  i  alerta  del  possible 

esgotament d’aquestes. 

 La  tendència  general per  a Catalunya és d’una  reducció,  tant del nombre de 

persones perceptores de  la prestació contributiva, com del  subsidi per atur,  i 

d’un  increment  del  nombre  de  persones  perceptores  de  la  Renda  Activa 

d’Inserció. 

 Per províncies, hem pogut veure com Barcelona  i Girona redueixen el nombre 

de persones beneficiàries de  les prestacions contributives  i el subsidi, mentre 

que augmenta la proporció de persones perceptores de la RAI.  

 L’evolució del subsidi és negativa en  totes  les províncies d’igual  forma que és 

positiva l’evolució de la RAI, també en tots els territoris. 

 

 

Per tot això, CCOO de Catalunya considerem que després de tres anys continuats de 

crisi  econòmica  amb  un  fort  impacte  en  la  destrucció  de  llocs  de  treball,  l’anàlisi 

territorial  de  la  incidència  de  l’atur  durant  el  2011,  així  com  les  dades  de  l’EPA 

corresponents al darrer trimestre de 2011 o les dades sobre l’atur registrat al llarg de 

l’any  2011,  ens  mostren  un  creixement  continuat  del  nombre  de  persones 

desocupades, amb reduccions quasi anecdòtiques. 

La  no  generació  d’ocupació  ha  provocat  l’augment  progressiu  de  l’atur  de  llarga 

durada  (superior  a  un  any)  i,  conseqüentment,  l’esgotament  de  prestacions 

contributives per atur, i el que és més preocupant si cap, dels subsidis per atur. 

 

Davant aquest escenari desolador, des de   CCOO de Catalunya,  reivindiquem unes 

polítiques que es centrin en les persones i no només en la reducció del dèficit públic, 

que facilitin la creació d’ocupació mitjançant la reactivació econòmica, que requereix 

inversió  pública,  facilitat  d’accés  al  crèdit  a  empreses  i  famílies,  polítiques  que 

mantinguin  els  serveis  públics,  com  a  garantia  del manteniment  del model  social, 

però també de manteniment de l’ocupació.  
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Només un nou model productiu basat en la innovació, la qualificació professional i la 

qualitat de la producció com a factors de competitivitat empresarial ‐enlloc de basar‐

se únicament en els costos, especialment salarials  i d’acomiadament‐ pot permetre 

capgirar la situació insostenible d’atur. 

 

Per altra banda, és  imprescindible  la millora del servei d’intermediació del SOC. És 

inacceptable el nivell d’intermediació del Servei Públic d’Ocupació, entre el 3 i el 4% 

del  total  de  les  ofertes  i  demandes  de  Catalunya.  Són  necessaris  més  recursos, 

materials  i humans, per a donar  resposta a  les necessitats dels milers de persones 

aturades. L’externalització de la intermediació a agències privades de col∙locació amb 

ànim de  lucre no pot  justificar el desmantellament dels serveis públics d’ocupació, 

com  les  reiterades  manifestacions  respecte  la  inutilitat  del  SOC  realitzades  pels 

màxims responsables polítics en matèria d’ocupació així ho semblen indicar.  

 

Denunciem  la  campanya  de  criminalització  de  les  persones  aturades  per  part  del 

Govern de  la Generalitat. Per una banda, quan s’acusa de constar com a aturats a 

persones  que  treballen  a  l’economia  submergida,  sense  articular  mesures  per  a 

perseguir les irregularitats laborals, o quan es considera que s’haurien d’eliminar els 

“prejubilats” de les llistes de l’atur perquè no busquen realment feina i, s’obvia que 

les persones que es  troben afectades per  suspensió del  contracte o  reducció de  la 

jornada de treball com a conseqüència d’un ERO de suspensió o reducció, així com 

qui  està  realitzant  cursos  de  Formació  Ocupacional  o  qui,  en  no  tenir  dret  a 

prestacions  per  atur  no  renoven  la  seva  demanda  d’ocupació,  no  consten  com  a 

aturats, tot i no tenir feina. Es pretén crear la sensació de frau i d’abús dels recursos 

públics.  I manifestem el nostre rebuig a considerar públicament que hi ha persones 

aturades que mai tornaran a trobar feina, perquè és estigmatitzador, perquè va en 

contra de la motivació per a millorar la seva ocupabilitat i perquè ataca, directament, 

l’autoestima  de  persones  qui,  per  la  seva  situació  personal,  ja  tenen  pocs motius 

d’esperança. 

 

Per últim, creiem que s’ha de garantir la protecció de les persones que han perdut la 

feina per tal de garantir la cohesió social. 


