
Increment generalitzat de l’atur, però distribució territorialment desigual 

 

El mapa que hem publicat el trobareu en la subsecció dedicada a l’impacte de la COVID19 en el 

portal de Mapes en Obert (http://www.geosoc.udl.cat/ca/serveiCT/mapes/MapesCOVID19/) 

del SCT de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida, i s’aprecia com totes les comarques 

catalanes han experimentat un increment de persones aturades en el període interanual que va 

d’abril de 2020 a abril de 2019. 

Les dades d’atur registrat emprades provenen de l'Observatori del Treball i Model Productiu del 

Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies, i  inclouen les demandes d’ocupació que estan 

actives l'últim dia laborable de cada mes i que compleixen els criteris estadístics per mesurar 

l'atur registrat establerts en l'Ordre ministerial d'11 de març de 1985 (BOE de 14 de març de 

1985). No s'hi inclouen les demandes d'ocupació de treballadores i treballadors en actiu.  

En el conjunt de Catalunya l'increment interanual de persones aturades ha estat del 22,6%. De 

381.598 persones aturades l’abril de 2019 hem passat a 467.810 l’abril de 2020, és a dir, un total 

de 86.212 persones més sense feina. 

Per contra, l'afectació ha estat molt elevada en comarques de base turística: les comarques més 

afectades han estat l'Alta Ribagorça, amb un increment del 88% de persones aturades, l'Aran 

(+68%) i el Pallars Sobirà (+63%). Amb tot i això aquestes tres comarques pirinenques sumen 

actualment poc més d’un miler de persones aturades (1036). A força distància, però amb 

increments també elevats, trobem la Conca de Barberà (+46%), la Cerdanya (+44%) i la Selva 

(+41%). 

L’'increment de l’atur registrat ha estat moderat en les comarques rurals de base agrària: les 

Garrigues i la Noguera, amb un increment del 8 i el 9% respectivament, han estat les menys 

afectades, però trobem xifres similars al Berguedà (+10%), i a la Ribera d’Ebre, l’Urgell i el Segrià 

(+12%). 

El nombre de dones aturades continua essent superior al d’homes aturats: un 54,6 de les 

persones aturades són dones. Però si comparem les dades en el període de pandèmia respecte 

a les mateixes dates de fa un any, l’afectació de l’atur ha estat més important entre els homes 

(un 29,4% més d’aturats), que no pas entre les dones (un 17,4% més d’aturades). Cal destacar a 

l’Alta Ribagorça i a l’Aran s’ha duplicat el nombre d’homes a l’atur (increments del 105 i 102% 

respectivament), mentre que els increments d’atur femení no han arribat a aquestes xifres 

(increments del 73% a l’Alta Ribagorça i del 58% al Pallars Sobirà). 

http://www.geosoc.udl.cat/ca/serveiCT/mapes/MapesCOVID19/


Si analitzem les dades segons el sector econòmic en el qual treballaven les persones aturades, 

el que ha patit un increment més fort ha estat el sector serveis, amb un 27% més de persones 

aturades al conjunt de Catalunya, seguit a poca distància del sector de la construcció (+26%) i 

del sector industrial (+16%). El sector agrari ha patit un increment d’atur registrat molt lleu 

(+1,5%). Cal destacar també el fet que s’ha reduït significativament (un 9% menys) el nombre 

dels qui cerquen una primera ocupació, que a data d’abril de 2020 eren 25.305. Aquesta 

reducció de la recerca de la primera feina pot trobar la seva explicació en els efectes de la 

mateixa pandèmia: un cert recel a buscar un lloc de treball pel risc de contagi i a la vegada 

poques expectatives laborals en un marc general de caiguda de l’ocupació. 

Finalment, si l’anàlisi se centra en l’edat de les persones aturades, veiem que les generacions 

més afectades pel creixement de l’atur han estat els treballadors joves: les persones aturades 

d’entre 25 i 29 anys s’han incrementat en un 44%, les que tenen entre 20 i 24 anys un 41%, i les 

que tenen entre 30 i 34 anys un 35%. L’escassa estabilitat dels llocs de treball en els primers anys 

de vida laboral i el progressiu creixement de la temporalitat i les retallades en drets laborals dels 

darrers anys, que ha afectat sobretot en aquests segments d’edat, els fa evidentment més 

vulnerables a la crisi. L’increment de l’atur ha estat també important en els que tenen entre 35 

i 39 anys (+29%) i entre 40 i 44 anys (+30%). L’afectació va baixant a mesura que augmenta l’edat 

de les persones treballadores: en els que tenen entre 45 i 49 anys l’increment ha estat del 24%, 

en els que tenen entre 50 i 54 del 17%, i en els d’entre 55 i 59 anys del 8%.  El darrer segment 

d’edat, entre 60 i 64 anys, l’increment de persones aturades repunta un mica, fins al 10,5%. Cal 

remarcar aquí que tot i que en termes generals les persones treballadores joves han estat les 

més afectades, entre els que tenen menys de vint anys el volum d’aturats registrats ha baixat 

un 12%, xifra que relacionem amb la caiguda també de la recerca de la primera ocupació, és a 

dir, que la prevenció per evitar contagis i les males expectatives de trobar feina en la crisi actual 

estan coartant el contingent més jove de força de treball d’entrar en el mercat laboral. 

 

Font de les dades: 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/dades_estadistiques/consulta_interactiva_ge

neral/atur_registrat_demandes_ocupacio/index.html 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/dades_estadistiques/consulta_interactiva_general/atur_registrat_demandes_ocupacio/index.html
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/dades_estadistiques/consulta_interactiva_general/atur_registrat_demandes_ocupacio/index.html

