INFORME TRIMESTRAL DE CONJUNTURA LABORAL
L’INFORME EN UN MINUT. 3T 2020.
ESTRUCTURA PRODUCTIVA: Creixen la població assalariada i els centres de cotització respecte el segon trimestre de 2020.
ATUR REGISTRAT: L’atur registrat disminueix en el 3r trimestre de l’any (1.492 persones menys, -3%). En termes interanuals, l’atur registrat
continua augmentant (9.363 persones més, +24,3%).
CONTRACTACIÓ REGISTRADA: Augmenten en 25.328 els contractes registrats respecte el trimestre anterior. En termes interanuals, la
contractació baixa en 19.973 contractes.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Creixen la població assalariada i els centres de cotització respecte el segon trimestre de 2020.
Evolució dels centres de cotització a la Seguretat Social i de la població assalariada. Baix Llobregat
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Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

▪ El nombre de centres de cotització augmenten en 130 i el d’ afiliacions en 14.221. La població assalariada creix
un 5,5%, la població autònoma augmenta lleugerament (+0,2%) i les empreses un +0,6% respecte al trimestre
anterior. El creixement de població assalariada ha estat destacadament superior al Baix Llobregat que a l’àmbit
metropolità o al conjunt de Catalunya.
▪ Les activitats relacionades amb comerç al detall, educació i activitats de serveis socials sense allotjament són
les que més creixen en afiliació. Les activitats de transport, serveis tècnics d’arquitectura i fabricació de
begudes, en canvi, són les que perden més afiliació.
▪ En el cas de les variacions en termes anuals, construcció, serveis a la producció, comerç, i sanitat i serveis
socials són les que creixen en afiliació. Les activitats de serveis de menjar i begudes, transport aeri i terrestre
són les que perden més afiliació.
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ATUR REGISTRAT
L’atur registrat disminueix en el 3r trimestre de l’any (1.492 persones menys, -3%). En termes interanuals,
l’atur registrat continua augmentant (9.363 persones més, +24,3%).
▪ El descens de l’atur d’aquest trimestre es concentra especialment entre les persones de 25 a 44 anys. En aquest
trimestre, les persones treballadores majors de 55 anys són les que registren el creixement de l’atur.
▪ El 15% de les persones aturades tenen nacionalitat estrangera, una proporció que es continua mantenint per
sota de l’Àmbit metropolità (21%) i del conjunt de Catalunya (22%). Augmenta en general la proporció de
persones estrangeres en el total d’atur registrat.
▪ Activitats relacionades amb l’ocupació (inclou ETT), serveis de menjar i begudes i educació són les activitats que
més fan baixar l’atur.
Evolució de l'atur registrat i del nombre de prestacions per desocupació. Baix Llobregat.
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Font: OC-BL, a partir de les dades facilitades per l'Observatorio de las Ocupaciones - Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona.

▪ El 15% de les persones aturades porten menys de 3 mesos inscrites a les oficines, tot i que hi ha un 21% que
porta més de dos anys d’inscripció a l’atur. Les persones aturades de llarga durada creixen un 9% respecte el
trimestre anterior i un 16% respecte l’any anterior.
▪ Després de la comprensible pujada de prestacions del segon trimestre, aquestes disminueixen però tot i així,
35.234 persones en són beneficiàries.
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CONTRACTACIÓ REGISTRADA
Augmenten en 25.328 els contractes registrats respecte el trimestre anterior. En termes interanuals, la
contractació baixa en 19.973 contractes.
▪ La contractació creix en un 72,8% respecte el trimestre anterior, però disminueix en termes interanuals (-25%).
▪ L’augment de la contractació és generalitzada, tant pel que fa a la contractació temporal (22.884 contractes
menys, +76%) com entre la indefinida (2.444 contractes més, +53%).
▪ El 88,2% dels nous contractes d’aquest trimestre han sigut temporals, proporció que puja respecte el trimestre
anterior.
▪ Les activitats que concentren la major proporció de contractes respecte el total aquest trimestre són indústria i
serveis a la producció, que concentren el 40% dels contractes1.
▪ A totes les activitats es registra un augment de les contractacions. Indústria i serveis a la producció són també
les activitats que registren un major increment dels contractes registrats.
▪ El 43% de les noves contractacions registrades van ser per a ocupacions elementals i un 18% per a treballadors
de restauració, personals i venedors. El perfil educatiu més important en volum de nova contractació del
trimestre van ser els d’educació general.
▪

La contractació de persones estrangeres segueix la mateixa tendència de la del total de la contractació, però
amb menor intensitat. Així, els contractes a estrangers baixen respecte el trimestre anterior (+66%, 4.927
contractes més) i es situen en un 21% del total de contractes registrats a la comarca (tot i així, per sota de la
mitjana del Àrea Metropolitana de Barcelona i de Catalunya).

Es pot consultar l’informe complet a: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball
Observatori Comarcal del Baix Llobregat: www.elbaixllobregat.cat/observatori
http://twitter.com/#!/observatoribl

Amb la col·laboració de:

Respecte a la contractació corresponent a la categoria de CCAE “Serveis a la producció” (que fins ara aplegava els contractes formalitzats a
través d’ETT), cal esmentar un canvi que s'ha produït en les estadístiques de contractació per part d’aquestes ETT, ja que des del passat 16 de
gener de 2015 estan obligades a comunicar el compte de cotització de l'empresa usuària, i això implica que en les estadístiques de contractes,
l'activitat econòmica serà extreta de l'empresa usuària i no pas de l'ETT com passava fins ara. Aquest canvi metodològic tindrà una implantació
gradual en funció de la tabulació de les dades de nous contractes que farà que el pes de l’activitat “Serveis a la producció” disminueixi en favor
d’altres activitats, especialment d’indústria i de comerç, degut a aquells contractes que quedaven classificats en l’activitat de l’ETT en comptes del
compte de cotització de l’empresa usuària.
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