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Es presenten a continuació les dades de l'Observatori del Mercat Laboral corresponents als
territoris del municipi del Vendrell i de la Comarca del Baix Penedès.

Les fonts d'informació consultades per a l'elaboració d'aquest treball corresponen a la
plataforma Mercuri (Diputació de Tarragona), Observatori Del Treball i Model Productiu de la
Generalitat de Catalunya i l'INE (Institut Nacional d'Estadística)

La informació s'estructura en cinc parts:

Taxa d'Atur (El Vendrell – Baix Penedès)
Atur en valors absoluts (El Vendrell – Baix Penedès)
Contractacions (El Vendrell – Baix Penedès)
Afiliacions a la Seguretat Social (El Vendrell – Baix Penedès
Dades de Població (El Vendrell)



Taxa d'Atur (El Vendrell – Baix Penedès)

La taxa de desocupació del Vendrell el mes de juny de 2021 és del 17,7%, 2,6 punts percentuals
menys que al desembre 2020 i 2,3 punts percentuals menys que al març d'aquest mateix any. 
El Baix Penedès presenta una taxa de desocupació del 18,8%, més d'un punt per sobre de la
dada municipal. (Graf.1)

En l'evolució de la taxa d'atur, tant municipal com comarcal, s'aprecia com evolucionen de
manera pràcticament idèntica. Després d'un nou increment de la desocupació que s'inicia a
partir de desembre de 2019 veiem com es redueix l'atur en el segon trimestre d'enguany (
Graf. 2)

Per municipis de la comarca, és el de Masllorens el que presenta la millor dada de
desocupació (14%) i el Montmell el que presenta l'atur més elevat (35,9%). (Graf. 3)
Comparant les dades dels municipis de la comarca amb els corresponents a juny del 2020, veiem
que, excepte en els municipis de Bonastre i el Montmell, la taxa d'atur es redueix. (Graf. 4).

Pel que respecta a la taxa d'atur per sexe a la comarca, l'atur masculí és del 15,1%, mentre que
el femení és del 23,1%. La mitjana ens dóna la taxa comarcal mensual del 18,8% (Graf. 5).



A nivell municipal, la franja d'edat que presenta major taxa de desocupació és la de 55 a 64
anys, amb una taxa estimada del 27,3%. La taxa d'atur femení per a aquesta franja d'edat és del
33,09% i la masculina del 21,7%. La següent franja més afectada és la de 16 a 24 anys amb una
taxa d'atur del 21,09% (Graf. 6). 

A la gràfica 7 es detallen les dades comarcals amb conclusions semblants.

En la comparació amb el mes de juny de 2020, és justament en la franja de 55 a 64 anys on l'atur
s'incrementa, passant del 25,9 (juny 2020) al 27,3 (juny 2021). 

Idèntiques conclusions són la que corresponen a la comarca del Baix Penedès, (Graf. 8 i 9).
 



Atur en valors absoluts (El Vendrell – Baix Penedès)

En les dades absolutes de l'atur veiem que la xifra del Vendrell per al mes de juny de 2021 és de
3218 persones sense ocupació, 8575 pel que respecta al Baix Penedès (Graf. 10 i 11).

Al desembre de 2020 les xifres van ser de 3796 aturats al Vendrell i 9807 al Baix Penedès, xifres
que es redueixen a 3218 i 8575 respectivament. (Graf. 12)

Després de la recuperació de l'ocupació iniciada en 2014 veiem com l'aparició de la pandèmia
torna a elevar les xifres de l'atur a partir de desembre 2020. El mes de juny d'enguany veiem ja
un canvi positiu de tendència amb una reducció de l'atur de 250 persones al Vendrell i 557 a la
comarca. (Graf. 13 i 14).

A l'atur per sexe del Vendrell, és partir de la recuperació econòmica que s'inicia l'any 2014 quan
s'inverteixen les proporcions que tenien lloc des de l'inici de la crisi del 2008, amb més atur
masculí que femení. En el moment actual, en la totalitat d'aturats de juny (3128), el 41,9% són
homes i el 58,1% dones. Idèntiques conclusions s'extreuen a nivell comarcal (Graf. 15 i 16).



A l'encreuament de les variables sexe i edat, la major concentració d'aturats se situa en la
franja de majors de 55 anys. El 28% dels homes del Vendrell i el 29% dels homes del Baix
Penedès corresponen a aquestes edats. Quant a les dones són el 30% i el 29% respectivament.
(Graf. 17, 18, 19 i 20).

Quant a l'atur per sectors, continua sent el sector serveis on es concentra el major nombre
d'aturats, tant al Vendrell (74,1%) com al Baix Penedès (73,9%). (Graf. 21 i 22).

En la comparació de juny 2021 contra juny 2020 veiem que en tots els sectors es redueix la
desocupació excepte en l'apartat de les persones “sense ocupació anterior” que augmenta un
19,7% al Vendrell i un 17,5% al Baix Penedès. També a la comarca el sector de la construcció
incrementa, encara que molt lleugerament, el nombre d'aturats. (Graf. 23, 24 i 25).



Quan desglossem l'atur per secció d'activitat, tant a nivell comarcal com municipal, les
seccions on l'atur cau de manera més destacada són les de “activitats administratives i auxiliars”,
la “hostaleria” i les “Activitats professionals i tècniques”. Per contra, l'apartat de persones “Sense
ocupació anterior” és el que presenta augments significatius de creixement. (Graf. 26 i 27).

En el desglossament de l'atur per secció d'activitat, tant municipal com comarcal, veiem que
la major incidència de l'atur femení es dóna en les seccions d'activitat del comerç, l'hostaleria i les
activitats administratives, mentre que l'atur masculí es concentra principalment en la construcció.
(Graf. 28 i 29).

Les dades referides a atur i immigració destaquen que l'atur estranger representa al Vendrell el
22% del total, amb una tendència estable des de l'any 2013. En el total de la comarca representa
el 19% del total, també amb tendència estable des del 2013 (Graf. 30 i 31). 

Les seccions que acumulen mes aturats són les d'Hostaleria, Construcció, Activitats
Administratives i Persones Sense Ocupació Anterior. (Graf. 32 i 33).



Per països, destaquen molt per en cim de la resta les persones en atur del col·lectiu magrebí
(59%). (Graf. 34).

També en el col·lectiu immigrant l'atur de juny 2021 s'ha reduït respecte de desembre de 2020
(-17,7%). (Graf. 35).

Per Tipus d'Ocupació, encara que en tots ells es dóna un descens de l'atur respecte de juny
2020, destaca l'atur en activitats de baixa qualificació com les Ocupacions elementals (33,5%) i els
Treballs de Restauració, Personals i Vendes (28,6%). Idèntiques conclusions es donen en les
dades comarcals. (Graf. 36 i 37).

A la variable Durada de la Demanda veiem que la durada de l'atur en els trams de més de 12
mesos acumula el 66% d'aturats tant al Vendrell com a la comarca Graf. 38 i 39).
En concret, el 60% dels homes en atur i el 70% de les dones, porten buscant ocupació des de fa
més d'un any. 

Si aquesta dada la delimitem a més de dos anys, el 25% dels homes i el 36% de les dones es
troben en aquesta situació. (Graf. 40 i 41).



Comparant les dades de juny 2021 amb els de l'any 2013 podem veure com, malgrat que en
aquell any les xifres de l'atur eren més elevades, l'atur de llarga durada era menor. Els aturats de
més de 12 mesos en cerca d'ocupació eren el 45% en 2013 i ara són el 65%, 20 punts
percentuals més. (Graf. 42 i 43).

Pel que respecta a l'edat i la durada de la demanda veiem com el 82% de les persones amb
més de 12 mesos en l'atur tenen més de 55 anys, quant als quals porten més de dos anys el
percentatge és del 53% (Graf. 44).

Per tipus d'ocupació, la persones que acumulen més temps a l'atur són les que es dediquen a
Ocupacions Elementals i a treballs de Restauració, Vendes i Serveis Personals (Graf. 45).

Finalment, s'afegeix també informació sobre les persones beneficiàries de prestacions per
desocupació, si bé el total de beneficiaris han disminuït respecte de desembre de 2020, els
beneficiaris de rendes actives d'inserció han passat de 88 a 115. (Graf. 46).



Contractacions (El Vendrell – Baix Penedès)

Al Vendrell, l'any 2020, amb motiu de la pandèmia i de les conseqüències econòmiques
derivades, les contractacions laborals van patir un descens significatiu passant de 10049 en 2019
a 6575 (-34,6%) en 2020. 

Aquesta dada sembla recuperar-se al llarg del primer semestre d'enguany amb un total acumulat
de 4550 contractacions. Aquesta mateixa pauta es repeteix també a la comarca del Baix
Penedès. (Graf. 47 i 48).

La mitjana de contractacions anuals, que l'any passat va ser de 452, ha passat a 758 en el primer
semestre de 2021, la qual cosa suposa un 67,78% per sobre de 2020 en el cas del Vendrell i un
32,8% a la comarca. (Graf. 49, 50 i 51)

Quant a les contractacions per sexe, a partir de l'any 2019 en què les contractacions femenines
(57%) van superar en 14 punts a les masculines (43%), la corba s'ha anat igualant sense que hi
hagi diferències significatives entre tots dos sexes. (Graf. 52).



Quant als tipus de contracte, es manté la precarietat característica dels anys anterior, 90,1%
temporals i 9,9 fixos, sense diferències, com ja s'ha esmentat, entre sexes. (Graf. 53 i 54).

La durada dels contractes temporals continua sent un altre dels grans problemes ja que el
37% d'aquests tenen una durada màxima d'un mes. Aquesta dada, malgrat no ser bona, ha
millorat respecte als tres anys anteriors. (Graf. 55 i 56).

Per sectors, predominen els contractes en el sector de Serveis (73,7%) però, encara que des de
lluny, semblen repuntar les contractacions del sector Industrial (18,9%). (Graf. 57).

Per Tipus d'Activitat són les contractacions principals (40,3%) i per Secció d'activitat destaquen
l'Hostaleria (18%) i les Industrial Manufactureres (17%). (Graf.58 i 59).

Per edat és la franja de 30 a 45 anys la que acumula un major percentatge (36%), seguida dels
majors de 45 anys (23%). (Graf. 60).



Afiliacions a la Seguretat Social (El Vendrell – Baix Penedès)

Al Vendrell, després d'una caiguda del 1,1% de les afiliacions l'any 2020 respecte del 2019, a data
de juny de 2021 s'aprecia una recuperació amb un increment del 8,5% en les afiliacions totals.
(Graf. 62)

En el règim d'autònoms la xifra del semestre de 2444 afiliacions el que suposa un 2,3% sobre
desembre 2020. (Graf. 63)

Quant al règim general, passem de 11498 afiliacions al desembre 2020 a 12617 al juny 2021,
un increment del 9,7%. (Graf. 64)

Per Sectors, el sector Serveis concentra el 78,4% de les afiliacions (Graf. 65).

La mateixa tendència s'observa en les dades comarcals. (Graf. 66, 67 i 68)



Dades de Població (El Vendrell)

Es destaquen en les dades de població l'evolució de les dades municipals segons el lloc de
naixement i de residència. Les dades de l'anys 2020 presenten una composició de la població
municipal en la qual destaquen amb un 29% del total poblacional els nascuts a les províncies de
Barcelona, Lleida i Girona, seguits pels nascuts al Vendrell. (Graf. 69).

L'evolució de les dades de població reflecteixen algunes dades d'interès que, alhora, permeten
una millor comprensió de les dades relacionades amb l'atur i l'ocupació.

Mentre que l'any 2000 la població estrangera representava el 6% de la població del Vendrell,
aquesta xifra ha crescut fins al 19% actual. Els nascuts en altres CCAA, que l'any 2000 tenien una
participació del 30%, han passat al 19%. Els nascuts al Vendrell mantenen pràcticament la
proporció del fa 20 anys amb un 24%, un punt menys que l'any 2000.(Graf. 70)



Una dada significativa és el creixement de població segons lloc de naixement al llarg dels
últims 20 anys. 

Des de l'any 2000 fins al 2020, el creixement de persones nascudes a l'estranger és del 469%,
passant de 1292 persones l'any 2000 a 7349 en 2020. El creixement dels nascuts a Barcelona,
Lleida o Girona ha estat del 89%. En últim lloc estan els nascuts en altres CCAA amb un 7%
d'increment.  

Una altra dada d'interès és l'evolució de la població des de l'any 2008. Amb l'inici de la crisi
econòmica originada a partir d'aquest any, la població no ha deixat de créixer. En concret, des
del 2008 al 2020, el creixement de la població estrangera ha estat d'un 24% i d'un 32% la dels
nascuts al Vendrell. El creixement total de la població ha estat del 10%. (Graf. 71).

Finalment, un altre de les dades incorporades a aquest estudi, és el de la població amb
formació superior universitària en l'àmbit territorial de la província de Tarragona. Aquesta
informació, aportada per la Diputació de Tarragona, correspon a les poblacions de les quals s'ha
pogut extreure aquesta dada, 17 en total. Al Vendrell, el percentatge de població universitària és
del 13,6%, allunyada del 34,7% que presenta Altafulla. (Graf. 72).
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