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En la desagregació per sexes, la
davallada de l’atur és més intensa en
els homes (-14,6%) que no pas en les
dones (-4,6%). El nombre total
d’homes desocupats se situa en els
5.701 (el 47,3% dels aturats de
Mataró), enfront de les 6.345 dones
aturades (52,7%). Quant a la taxa
d’atur registrat estimat, la masculina
se situa en el 16,2% i la femenina, en
el 20,9%.

Atur registrat

Per grups d’edat, el col·lectiu entre 25
i 44 anys és el que presenta una
reducció més intensa (-14,9%) i
registra 4.867 desocupats. Els més
joves i els més grans presenten
reduccions similars: un -5,8% en el
menors de 25 anys i un -5,6% en els
de més de 44. La diferència entre
aquests dos grups rau en la seva
mida: entre els més joves hi ha 584
desocupats i entre els més grans n’hi
ha 6.595.

Variació de l'atur registrat al mes de juny
respecte del mes anterior. Mataró. 2007 - 2015
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Atur registrat
El mes de juny ha finalitzat amb 12.046 desocupats registrats a
Mataró, la xifra més baixa des del setembre del 2009. Durant el
mes de juny, el nombre de desocupats registrats s’ha reduït en
314 persones (-2,5% en termes relatius), xifra que se situa en la
línia del que ha estat passant durant els mesos de juny dels
darrers set anys.
Si ho comparem amb la xifra que hi havia al juny del 2014, el
nombre de desocupats registrats a Mataró s’ha reduït en -1.277
persones, fet que significa un descens del -9,6% en termes
relatius. A la província de Barcelona, la davallada interanual s’ha
situat en el -10,7% i a Catalunya, en el -10,4%. A l’Estat
espanyol, el descens ha estat d’un -7,4%.
Per la seva banda, la taxa d’atur registrat de Mataró se situa en
el 18,4% de la població activa estimada, 5 punts més que la taxa
d’atur provincial, 5,4 punts per sobre de la taxa catalana i 0,7
punts per sobre de l’espanyola.
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En l’anàlisi sectorial, l’atur es redueix
en quatre dels cinc sectors. En
destaca la reducció d’un -22,2% en la
construcció, seguit per un -10,8% en
la indústria i un -7,2% en els serveis.
L’agricultura té una reducció més
modesta, d’un -1,8%. El nombre de
desocupats per a cadascun d’aquests
sectors és: 1.617 en la construcció,
2.466 en la indústria, 6.805 en els
serveis i 279 en l’agricultura. El
col·lectiu sense ocupació anterior
(SOA) és l’únic sector que presenta un
augment d’aturats (2,1%), situant en
879 el nombre de persones sense
feina.
Per nivell d’instrucció, l’atur registrat
es redueix en els tres grups. Així, en
els que tenen estudis primaris o
inferiors cau un -2,3% i es
comptabilitzen 2.783 desocupats. En
els que tenen estudis secundaris, el
descens és d’un -11,1% i s’arriba als
8.144 desocupats. En els desocupats
amb estudis postsecundaris, la
davallada ha estat d’un -14,7%, i el
nombre d’aturats se situa en els 1.119.
▲Grup de la variable amb una
més favorable durant el
estudiat.
▼Grup de la variable amb una
més desfavorable durant el
estudiat.
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en la comparació interanual s’ha reduït
un -1,2%. Les dones, amb 1.198
contractacions, aconsegueixen un
creixement del 14,7%. En l’anàlisi de
la contractació indefinida, el 14,6%
dels contractes signats pels homes
han estat indefinits, mentre que en el
cas de les dones han estat el 15,1%.

Contractació

Per edats, la contractació creix un
24,3% entre els menors de 25 anys,
arribant a les 767 comunicacions. Per
als majors de 44 anys, el creixement
és del 7,1%, amb un total de 636
comunicacions.
El
grup
d’edat
intermèdia, amb 1.638 comunicacions,
registra una pèrdua del -6,8%. Per la
seva banda, el pes de la contractació
indefinida és més alt amb l’edat. Així,
es passa de l’11,2% per als que tenen
entre 16 i 19 anys al 16% per als
majors de 44 anys.

Contractació al mes de juny. Mataró. 2007 - 2015
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Contractació
Durant el mes de juny, les empreses ubicades a Mataró van
comunicar 3.041 contractacions. Es tracta de la xifra de
contractació més alta en un mes de juny dels darrers deu anys.
Si ho comparem amb el mes anterior, al maig la contractació ha
augmentat en 539 comunicats, un 21,5% en termes relatius.
En fer la comparació interanual, la contractació a Mataró ha
crescut en 73 comunicacions, un 2,5% en termes relatius. Això
no obstant, a la província de Barcelona i a Catalunya l’augment
ha estat més elevat, amb un 15% més de contractes en ambdós
àmbits. A l’Estat espanyol l’increment ha estat d’un 13,6%.
Per sexes, la contractació masculina supera novament la
femenina: 1.556 comunicacions per als homes i 1.485 per a les
dones. La distribució percentual és d’un 51,2% per als homes i
un 48,8% per les dones. Els homes han estat els més
contractats a l’abril (1.307 comunicacions i un 52,2%), tot i que
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Agricultura, construcció i serveis són
els sectors en què augmenta la
contractació: un 85,7%, un 16,8% i un
9,5%, respectivament. En total, del
sector serveis s’han comunicat 2.035
contractes; de la construcció, 139; i de
l’agricultura, 13. La indústria, amb 854
comunicacions, és l’únic que sector
que
presenta
una
davallada
interanual, del -13,2%. El percentatge
de contractació indefinida més alt
recau en els serveis (17,3% de
contractes indefinits), seguit de
l’agricultura (15,9%), la construcció
(9,3%) i la indústria (9%).
Pel que a la durada dels contractes,
val a dir que augmenta la contractació
indeterminada (11,5%) i la indefinida
(8,6%), ja que se signen un total de
744 i 355 contractes, respectivament.
Els contractes de menys de sis
mesos, amb 1.860 comunicacions,
gairebé no varien respecte d’ara fa un
any (-0,4%). Els de més de sis mesos
de durada, amb 82 contractes
comunicats, retrocedeixen un -22,6%.
En tot el primer semestre del 2015, el
pes de la contractació indefinida se
situa en el 14,3%.
▲Grup de la variable amb una
més favorable durant el
estudiat.
▼Grup de la variable amb una
més desfavorable durant el
estudiat.
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