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La taxa d'atur del Vendrell és del 20,3% en el mes de desembre, 3,6
punts percentuals més respecte de la dada de desembre de 2019
(16,7%) i 1,2 punts percentuals més que al juny de 2020
 
Des del mes de març de 2014 el descens de la taxa de desocupació és
continuada, encara que malgrat això El Vendrell presenta una de les
xifres d'atur més altes de Catalunya on la mitjana és del 13,9%. La taxa
del Vendrell està 6,4 punts per sobre de la mitjana catalana.

ATUR EL VENDRELL



Deu poblacions de la comarca presenten també índexs per sobre del
20% de desocupació el que converteix al Baix Penedés a la comarca
més afectada de Catalunya per la desocupació amb un 20,4% d'atur.



B.Pdès 19,7%

Total 13,1%

Dades corresponents a setembre 2020. Últimes dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de
la Generalitat de Catalunya

Per franges d'edat, l'atur afecta especialment al col·lectiu de menors de 25
anys, amb una taxa de desocupació del 28,8% i al segment de majors de
55 anys, amb una taxa del 27,5%.
Destaca la diferència per sexes d'aquest segment, amb un 32,9% d'atur
femení enfront del 22,4% d'atur masculí.



En valors absoluts, el Vendrell té un total de 3796 persones sense ocupació
en el mes de desembre. Des de març de 2013 fins a desembre de 1999
l'atur es va reduir en 1741 persones mentre que entre desembre de 2019 i
desembre de 2020 es dóna un increment de 805 aturats (+26,9%)



 

Amb la recuperació econòmica a partir de l'any 2014, s'inverteixen les
proporcions de la desocupació per sexe, passant a ser les dones les més
afectades. L'any 2020 la tendència es manté encara que disminueix
respecte del col·lectiu masculí.



 

Per SECTOR D'ACTIVITAT es manté la constant de tots aquests anys en
la qual destaca el sector SERVEIS com el segment on es concentra la
major desocupació i que el desembre 2020 concentra al 75,3% dels
aturats del municipi.



L'increment de l'atur per sector és significatiu, amb increments superiors
al 15% en totes elles. Destaca especialment el de la Construcció amb un
augment de la desocupació de gairebé el 45%.

Per SECCIÓ D'ACTIVITAT, les Activitats Administratives i Auxiliars,
juntament amb l'Hostaleria i el Comerç, representen les seccions
d'activitat que més atur concentren, el 53% entre les tres. També són les
que presenten majors variacions respecte de l'any 2019, en el cas de  les
Activitats Administratives, el creixement de l'atur en aquest apartat ha
estat del 23%.



Per tipus d'ocupació continuen predominant les activitats de baixa
qualificació o aquelles relacionades amb serveis bàsics com les Vendes o
la Restauració.

La variable DURADA DE LA DEMANDA és una de les més significatives.
L'atur de llarga durada és molt important amb gairebé una de cada
quatre persones (23%) en atur durant més de dos anys.

 



Si tenim en compte l'atur de més d'un any, veiem que un 43% de les
persones en atur porten més de 12 mesos en cerca d'ocupació. És
significativa la diferència entre home i dones. Mentre que l'atur de més de
12 mesos afecta al 34% dels homes, en el cas de les dones arriba al 49%.



CONTRACTACIONS EL VENDRELL

La tendència positiva de les contractacions, encara que amb una lleu
caiguda en 2018 i 2019, es frena de manera dràstica en 2020 i es redueix
fins a les 6.575 contractacions anuals, 3.474 contractacions menys el que 
representa gairebé un 35% menys de contractes laborals.



En la mateixa mida s'han modificat les mitjanes de les contractacions anuals.
El pic més alt després de l'inici de la crisi del 2008 es dóna l'any 2017 amb
una mitjana de 932 contractacions anuals. La reducció dels anys 2018 i 2019
ve seguida del descens dràstic l'any 2020, amb una mitjana de 548
contractacions.

Quant a la variable sexe, es redueixen les diferències l'any 2020. Els
contractes d'homes són el 48% del total i els de les dones el 52%. Aquesta
tendència de majors contractes femenins és una constant des de l'any 2017.



La predominança dels contractes temporals és el problema tradicional i que
no varia al llarg del 2020. Els contractes indefinits representen l'11% del
total, enfront del 89% dels temporals.

Per sector d'activitat continua predominant amb molta diferència les
contractacions del sector Serveis i es redueixen les contractacions del sector
Industrial. En aquest sentit la tendència és la mateixa de l'històric amb
l'única novetat que el repunt dels contractes del sector Industrial iniciat en el
2005 sembla que torna a minvar.



Per Secció d'Activitat, l'Hostaleria (20%), el Comerç (15%) i la Industrial
(13%), acumulen el 48% de les contractacions. Les seccions d'activitat amb
percentatge de contractacions inferiors al 6% es troben a l'apartat "Altres" i
suma un 19%.

Per Tipus d'Activitat, són les Ocupacions Elementals, de baixa qualificació, les
que representen un major nombre de contractacions amb el 37,7%. A
aquesta activitat li segueixen les relacionades amb la Restauració i les
Vendes que sumen en 27,1%. 
Gairebé el 65% dels contractes es reparteixen en aquestes dues categories.



Les contractacions de menors de 25 anys representen el 27%. El col·lectiu
de més de 45 anys suposa el 25% dels contractes. Aquest últim és el més
castigat per la situació econòmica ja que és a més el que concentra més atur
de llarga durada.



Una altra de les constants habituals és la baixa durada dels contractes
temporals. El 37% tenen una durada inferior a 1 mes i el 15% d'1 a 3 mesos.
És a dir, el 52% dels contractes temporals està per sota dels tres mesos de
durada i solament el 6% estan entre els 6 i 12 mesos.


