
Les persones en situació d'atur a Mollet s'han reduït en 127 persones en relació al mes anterior, amb un total
de 3.016 persones a l'atur. La taxa d'atur del municipi de Mollet és de l'11,87%  (0,44 punts percentuals més
baixa que l'agost). Aquesta nova reducció permet intuir que pot tractar-se d'un canvi de cicle com a
conseqüència de la recuperació econòmica post-pandèmia. Caldrà estar al cas per veure si aquesta tendència
es manté durant els propers mesos, un cop acabada la temporada d'estiu. L'atur femení continua sent molt
més acusat que l'atur masculí, amb una diferència que es redueix  en gairebé 1,5 punts percentuals i quedant
en 14.46%. El mes de setembre també ha tingut un increment en el número de contractes signats (1.743) .

La taxa d'atur a Mollet el mes de setembre  (11,87%)  ha disminuït en 0,44
dècimes en relació a l'agost que era del 12,31%. Aquesta reducció és molt més
elevada que la que es va produir a l'agost en relació al mes anterior, que va
ser només de 0,11 punts percentuals.

La taxa d'atur registral de Mollet (11,87%) ha estat 0,95 punts més alta que la
mitjana del Vallès Oriental (10,92%). En total setembre ha finalitzat amb 21.112
persones a l'atur al Vallès Oriental i 3.016 a Mollet del Vallès.

La taxa d'atur masculina a Mollet es manté per sota del 10% i al Vallès
Oriental està per sota del  9%. Les dades d'atur femenina no són tan positives:
en el cas del Vallès Oriental és del 13,78% mentre que a Mollet és del 14,47%.

TAXES D'ATUR DE MOLLET DEL VALLÈS I DEL VALLÈS ORIENTAL
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 Aquest mes es manté la tendència de l'agost amb la disminució de l'atur en dades absolutes

que ha estat més elevada en les dones (-359) que en els homes (-302). En dades relatives la

disminució però, ha estat del 18,97% en els homes i en les dones, del 17,22%.

Setembre ha seguit la tendència iniciada al juny de reducció de l'atur en relació al mateix mes

de l'any anterior.

El número de persones a l 'atur a Mollet, el mes de setembre, ha estat de 3.016 persones. En relació

al mes de setembre de 2020, s'ha produït una reducció de l'atur en 661 persones, de les quals, 359

són dones i un total de 302, homes. El setembre de 2020 hi havia un total de 3.677 persones a l 'atur. 

En relació a l 'anàlisi de les dades cal destacar dos aspectes: 

Es tracta d'una dada molt positiva, tenint en compte que setembre és un mes en que habitualment

creix l 'atur com a resultat de la finalització de molts contractes de caire estacional, vinculats al

sector serveis.

Durant el mes de setembre s'ha produït una

disminució de l'atur en relació a l 'agost amb 127

persones aturades menys (100 dones i 27 homes). És

una disminució molt més acusada de la que es va

produir a l 'agost (només 32 persones aturades

menys).

El total d'homes a l 'atur a Mollet del Vallès és de 1.290

(el 42,77%  de les persones aturades), mentre que les

dones, són 1.726 (57,23%),  la qual cosa implica que la

diferència entre homes i dones a l 'atur disminueix  

 als 14,46 punts percentuals, reduint-se la diferència

percentual entre homes i dones en més del 1,5% en

relació a l 'agost, en que era del 16,2%

VARIACIÓ  INTERANUAL DE L'ATUR A MOLLET 
(SETEMBRE 2020-SETEMBRE 2021)

           S ETEMBRE  2020   S ETEMBRE2021         VAR IAC I Ó             VAR IAC I Ó  
                         ANUAL  ABSOLUTA     ANUAL  RELAT IVA

DADES D'ATUR PER SEXE

  2.085         1.726                  -359                     -17,22%

1.592         1.290                  -302                     -18,97%

- 100

- 27



ANÀLISI DE LES DADES D'ATUR PER SECTOR ECONÒMIC

D I S T R I B U C I Ó  D E L S
C O N T R A C T E S  P E R

S E X E
 

4 4 , 3 7 %
 

5 5 , 6 3 %
 

Els contractes a Mollet del Vallès han incrementat el mes de setembre (1.743) en relació al mes

d'agost  (1513): s'han signat 230 contractes més que el mes anterior. El darrer any s'ha

caracteritzat per les oscil·lacions, sense haver-hi una tendència concreta: el mes de desembre

del 2020 (coincidint amb la campanya de Nadal) es van celebrar el número més alt de

contractes d'aquesta sèrie (1.794). Per contra, el mes d'octubre de 2020, i coincidint amb la

segona onada de la pandèmia provocada per la Covid-19, és el període en el qual s'han signat 

 menys contractes (1.422). Aquestes oscil·lacions no permeten detectar una tendència clara ni a

l'alça ni a la baixa, haurem d'esperar si els propers mesos s'inicia una tendència més concreta

en un o altre sentit.

Les inscripcions de les persones que estan aturades des de fa més de dos anys continuen suposant el

segment més elevat d'aturats a Mollet amb 1.090 persones (20 persones més que a l 'agost). El segon gran

grup d'inscripcions són les persones inscrites fa menys de 3 mesos (642), amb 52 persones més que el mes

anterior. El tercer gran grup, per contra al que va passar al juliol i a l 'agost, correspon a les inscripcions

realitzades entre 3-6 mesos (234), 2 persones menys que l'agost. 

Per contra, el segment amb menys persones aturades correspon a l 'intèrval de persones que estan inscrites a

l'atur entre 12-15 mesos, amb una reducció de 7 persones.

EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ A MOLLET DEL VALLÈS
 OCTUBRE 2020-SETEMBRE 2021)

ANÀLISI DE LES DADES D'ATUR PER DURADA D'INSCRIPCIÓ (DONO)

Total: 3.016



Fonts bibliogràfiques:

 

- HERMES. Informació Estadística Local (Diputació de Barcelona)

- Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)

- Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental i Àrea de

desenvolupament local

- Gràfics: Elaboració pròpia


