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0. Destacats 

 L’any 2015 l’economia mundial va créixer un 3,1%, el percentatge més baix des de 
l’any 2009. La Unió Europea va créixer un 2% i la zona euro un 1,6%, i segons el FMI les 
previsions fins al 2021 són d’estabilitat. 
 

 L’economia catalana va ser una de les que més va créixer a Europa durant el 2015. Per 
aquests primers mesos del 2016 es manté la mateixa tendència positiva de 
creixement que l’any anterior (3,7%). 
 

 Els centres de cotització han augmentat a Osona un 1,7% interanual, el que representa 
97 empreses més que pel mateix període de l’any anterior. 
 

 La població activa frena el seu descens a Catalunya i creix un 1,5% a Osona el darrer 
any. La població ocupada estimada augmenta un 3,4% interanual, tot i que no arriba 
a la mitjana de la província de Barcelona (4%).  
 

 La tendència a l’alça en el creixement de llocs de treball es manté tot i que a un ritme 
més lent que en el període 2014-2015. L’increment interanual a Osona ha estat del 
5,4%. El sector serveis és el que més creix, amb un 7% els llocs de treball, mentre que 
la indústria ho fa en un 3,5%. 
 

  Continua augmentant el nombre d’autònoms al sector industrial, un 9,6% en el darrer 
any, vinculats sobretot a subsectors de la indústria de productes alimentaris. 
 

 Durant el mes de juliol es van registra a Osona 4.625 nous contractes de treball, fet 
que no passava des de l’any 2007. 
 

 Malgrat l’augment de la contractació, la taxa de temporalitat no varia i es manté 
estable en el 87%. 
 

 L’atur cau un 10,8% aquest darrer any. Actualment hi ha 9.218 persones registrades a 
l’atur a Osona. 
 

 La taxa de cobertura per desocupació fa un any que es manté estable entre el 55% i 
el 56%. 
 

 El mercat immobiliari continua estancat. El nombre de contractes de lloguer es 
dispara però els preus no pugen. 
 

 L’any 2015 el 23,5% dels catalans estaven en risc de pobresa o exclusió social 
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1. Context Socioeconòmic 

L’any 2015 l’economia mundial va créixer un 3,1%, el percentatge més baix des de l’any 2009. 

La Unió Europea ho va fer un 2% i la zona euro un 1,6%, un ritme superior al del 2014 quan el 

creixement del PIB havia estat del 1,4% i el 0,9% respectivament. Aquest any, el Brexit ha fet 

reduir la previsió de creixement mundial a un 3,2% al Fons Monetari Internacional (al mes de 

gener el pronòstic havia estat del 3,4%), qui ha advertit del risc per a les perspectives, que 

afectaran sobretot a la zona euro i al Regne Unit. Tot i així les seves projeccions per als propers 

anys es mostren estables i donen a Europa una previsió de creixement entre el 1,5% i el 1,8% 

fins l’any 2021. 

A Catalunya, segons dades del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el 

primer semestre d’aquest 2016 es manté la mateixa tendència positiva de creixement de 

l’economia de l’any 2015. La combinació d’una potent demanda interna amb un dinàmic 

sector exterior va ser la causa d’un creixement del 3,4% l’any passat, el més elevat des del 

2007, i ha situat a l’economia catalana entre les primeres en creixement de tota la zona euro. 

 

 

 

La Nota de Conjuntura Econòmica que recentment ha publicat el Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, esmenta que l’any 2015 tots els sectors van millorar 

els seus resultats, excepte el sector agrari. El sector industrial va créixer per damunt de la 

mitjana europea durant els dos darrers anys.  I ha experimentat un increment de la inversió 

estrangera directa, pel fet que Catalunya es troba entre les principals regions europees en 

capacitat d’atracció d’inversió productiva internacional. Malgrat la millora, actualment es 

plantegen dos reptes per tal d’incrementar la productivitat; enfocar el creixement cap a una 
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economia amb més valor afegit i aconseguir augmentar la dimensió del teixit empresarial 

que al conjunt català és molt reduïda. 

També aquest darrer any la millora econòmica ha repercutit positivament en la confiança 

empresarial, i el teixit empresarial català ha evolucionat positivament. 

La població activa catalana en edat de treballar (16 a 64 anys) tot i que encara va disminuir 

l’any 2015, va suavitzar el descens iniciat durant els anys de crisi, i va situar la taxa d’activitat 

en el 77,6%. Per altra banda, la taxa d’ocupació (16 a 64 anys) va continuar augmentant, i va 

aconseguir situar-se  en el 64,2%, el nivell més alt des del 2010, tot i encara no assolir els valors 

anteriors a l’esclat de la crisi econòmica. 

Pel que fa al mercat de treball, el creixement d’ocupació iniciat l’any 2014 continua. Cal dir 

però, que la recuperació de llocs de treball ha arribat acompanyada d’un augment de la 

precarietat laboral; a dia d’avui hi ha població que tot i treballar es pobra. 

La taxa d’atur catalana segueix disminuint. A finals d’aquest primer semestre del 2016 se situa 

al 12,87%, un nivell similar al de principis del 2009, i tot i que ha alleugerit el seu descens 

aquests últims mesos, continua la tendència a la baixa. L’atur de llarga durada, que afectava a 

més de la meitat de la població aturada, ha començat també a reduir-se, malgrat ser encara 

força elevat. 

En relació als indicadors de risc de pobresa i exclusió social, les dades de l’Enquesta de 

condicions de vida a Catalunya de l’INE, posen de manifest que malgrat la recuperació 

econòmica va fer disminuir lleument la població per sota el llindar de la pobresa, encara hi ha 

un percentatge molt elevat de persones en aquesta situació. Segons l’indicador de referència 

europeu, la taxa AROPE, que mesura no només la pobresa monetària sinó l’anomenada 

pobresa per carència (privació i falta d’accés a determinats béns i serveis), el 23,5% de la 

població catalana era pobra l’any 2015. 
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La pobresa augmenta en el grup de població més vulnerable, els menors de 16 anys. L’any 

2015 tres de cada deu menors de 16 anys vivien sota el llindar de la pobresa a Catalunya. 

 

2. Teixit productiu i  empresarial 

Teixit empresarial 

 

Les darreres dades del mes de juny del Departament d’Empresa i Coneixement mostren que 

a Osona hi ha 5.853 empreses, un 1,7% més que ara fa un any, el que representa  97 empreses 

més que pel mateix període l’any passat. El creixement del teixit empresarial es manté des del 

2014, després de sis anys en retrocés. Tot i l’augment de comptes de cotització aquest 2016, 

no s’ha assolit el ritme de l’any 2015 quan es va experimentar el millor comportament dels 

darrers anys amb un increment del 4,3%. 

Per dimensió empresarial, la única tipologia d’empresa que ha minvat aquest any és la 

microempresa de fins a 5 treballadors, que s’ha reduït un 0,8%, les empreses entre 6 i 50 

treballadors han augmentat un 0,3%, la mitjana empresa un 0,2% i les empreses de més de 

250 treballadors s’han mantingut. 

 

 
 

Aquest final del primer semestre hi ha comptabilitzades a la comarca 280 empreses del sector 

primari, 1.100 empreses del sector industrial, 551 empreses del sector de la construcció i 

3.908 empreses del sector serveis. Tots els sectors han vist incrementat el nombre d’empreses 

durant aquest darrer any, excepte el sector industrial que les ha mantingut. Tot i així només 
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el sector primari creix a un ritme superior al que ho va fer l’any 2015, possiblement perquè 

l’any passat va ser el sector amb menys creixement. 

Com s’observa al següent gràfic, el sector primari, la indústria i els serveis han tingut una taxa 

de variació positiva des de l’any 2014, només la construcció va necessitar un any més per 

evolucionar positivament. 

 

 

 

 

Teixit productiu 

 

La població activa (població de 16 anys i més) a finals d’aquest semestre a Osona s’estima en 

76.562 persones. D’aquests quasi el 54% són homes i el 46% són dones. En conjunt és un 1,5% 

superior a ara fa un any, però el grup de les dones (1,6%) ha augmentat més que el grup dels 

homes (1,3%). Tot plegat situa la taxa bruta d’activitat en el 60,3%. Si bé la població activa ha 

crescut durant aquest darrer any, la població ocupada ho ha fet encara més (3,4%), i 

novament el grup femení és el que més augmenta (3,8%) davant l’increment del 3,1% del grup 

masculí.  

El gràfic mostra com s’ha reduït positivament la distància entre taxa neta d’activitat (16-64 

anys) i taxa neta d’ocupació (16-64 anys). Tot i que la taxa d’activitat està ja als nivells de l’any 

2008, la taxa d’ocupació, malgrat la millora, encara no hi ha arribat, però la tendència és 

positiva. 

 



 

              6 

              

 

 

La creació d’ ocupació ha mantingut també aquest darrer any la tendència a l’alça iniciada en 

el període 2014-2015. Els llocs de treball localitzats a Osona són actualment 63.533, un 5,5% 

més que fa un any, i representen el 2,1% del total d’afiliacions catalanes. 

 Tot i així, l’evolució de les taxes de variació de llocs de treball dels darrers anys ens mostren 

que si bé aquest darrer any hem experimentat un increment d’ocupació tant pel que fa als 

treballadors assalariats del Règim General com als treballadors autònoms, el ritme de 

creixement d’aquest primer semestre ha estat lleugerament inferior al dels darrers dos anys 

(2014-2015).  

Aquest segon trimestre del 2016 l’increment de llocs de treball segueix augmentant, en 

concret un 2,9% més que en acabar el primer trimestre de l’any.  El creixement d’ocupació 

s’ha mantingut en tots els sectors, però l’anàlisi de la distribució sectorial mostra que ha estat 

el sector serveis el més afavorit, amb una variació interanual del 7,1%, seguit per la indústria 

que ha augmentat un 3,5%. 
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Si observem les dades d’afiliacions tant autònoms com assalariats han augmentat els seus 

efectius. Vist globalment el creixement total dels assalariats (6,3%) ha superat el creixement 

dels autònoms (3,4%). Però un anàlisi més detallat, com es pot veure a la taula, mostra com 

els autònoms del sector industrial són les afiliacions que més han augmentat (9,7%). 

 

 

 

 

Actualment el col·lectiu dels treballadors autònoms a Osona representen el 26,2% de les 

afiliacions. Aquesta dada continua força per damunt del percentatge que representa aquest 

col·lectiu a nivell català, el 17,8% dels llocs de treball. 

Absoluts %

Assalariats 46.906 44.133 2.773 6,3%

Sector primari 1.023 971 52 5,4%

Sector industrial 15.407 15.124 283 1,9%

Sector construcció 1.775 1.646 129 7,8%

Sector serveis 28.701 26.392 2.309 8,7%

Autònoms 16.627 16.082 545 3,4%

Sector primari 1.167 1.171 -4 -0,3%

Sector industrial 4.482 4.086 396 9,7%

Sector construcció 2.092 2.121 -29 -1,4%

Sector serveis 8.886 8.704 182 2,1%

Llocs de treball 63.533 60.215 3.318 5,5%

Variació anualII Trim 

2016

II Trim 

2015

AFILIACIONS

Font: Departament d’Empresa i Coneixement 
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L’activitat que concentra més treballadors a la comarca segueix essent, amb diferència, la 

indústria de productes alimentaris, la qual concentra al 18% dels autònoms de la comarca, i 

dins d’aquesta l’activitat als escorxadors i elaboració de productes carnis. Dos de cada deu 

autònoms d’Osona estan ocupats a la indústria càrnia i continua creixent, un 17,2% de variació 

en aquest darrer any, però un 173% si comparem amb les dades del 2008. 

Pel que fa a les tres següents activitats que més desenvolupen els treballadors autònoms a la 

comarca aquestes, al contrari del que ha passat amb la indústria alimentària, segueixen 

disminuint des de l’any 2008. Les activitats com es pot observar a la taula superior són el 

comerç al detall, les activitats especialitzades de la construcció i les activitats agràries i 

ramaderes. 

 

3. Mercat de treball 

Contractació laboral 

 

Com es pot observar al gràfic inferior d’evolució de la contractació, la tendència dels darrers 

dos anys és positiva. Deixant de banda l’estacionalitat, que a la comarca d’Osona determina 

que els mesos de juliol, setembre i juny, per aquest ordre, són generalment els que concentren 

més contractació, i els mesos de desembre, novembre i gener, els que menys, exceptuant el 

mes d’agost, des de l’estiu del 2014 que la contractació no ha parat de créixer.  

A mode comparatiu i per tal de referenciar les dades respecte l’any anterior, analitzem les 

dades del passat mes de juny com a tancament semestral. Aquest mes de juny van registrar-

se a Osona un total de 4.056 nous contractes de treball. Això va representar un 18,9% més 

que els registrats durant el mateix mes l’any anterior. Per gènere, s’ha incrementat en un 

23,7% la contractació femenina i un 15,2% la masculina. I en relació a l’origen de la població, 

AUTÒNOMS

Principals activitats econòmiques (CCAE-2009) 2015-2016 2008-2016

Total Autònoms 3,4% 5,2%

10 - Indústries de productes alimentaris 17,2% 173,0%

47 - Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes -2,8% -6,6%

43 - Activitats especialitzades de la construcció -3,8% -22,6%

01 - Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen -1,5% -10,8%

56 - Serveis de menjar i begudes 1,5% 4,9%

46 - Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor 1,7% 1,0%

49 - Transport terrestre; transport per canonades 3,9% -10,3%

41 - Construcció d'immobles 1,9% -40,4%

96 - Altres activitats de serveis personals 1,5% 5,1%

45 - Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 2,5% 5,4%

Variacions

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Departament d’Empresa i Coneixement 
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també s’ha vist augmentada en comparació amb el juny del 2015 la contractació de població 

estrangera, concretament un 11,6%. 

Per sectors, si comparem els contractes registrats al juny de l’any passat tots els sectors 

milloren però s’observa que el sector de la construcció (26,5%) és el que ha notat més 

increment, seguit molt a prop pel sector industrial (24,1%). 

Per grups d’edat, augmenten sobretot els contractes als majors de 45 anys (39,1%) i als joves 

fins a 20 anys (33,6%). 

La taxa de temporalitat contractual s’ha mantingut al voltant del 87%. Percentatge molt 

similar a l’esdevingut l’any passat. 

 

 

 

Atur registrat 

 

Actualment la taxa d’atur registral a Osona és del 12,1%. Ha baixat un 1,7% respecte a ara fa 

un any, i es manté inferior a la taxa d’atur catalana, 12,9%. Des de l’estiu del 2013 que la taxa 

d’atur manté la tendència a la baixa i en l’actualitat estem ja a nivells de finals del 2008, amb 

un comportament similar al global de Catalunya. 

 

Però tot i la millora, la comarca d’Osona té importants desequilibris territorials respecte a 

l’atur. Són pocs els municipis que superen la taxa d’atur catalana, Manlleu (17,93%), Sant 

Martí de Centelles (15,37%), Sant Bartomeu del Grau (14,35%), Balenyà (13,65%) o Vic 

(13,43%), però la tendència en els darrers mesos és la mateixa que per a la mitjana comarcal, 

a la baixa.  
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En conjunt, Osona ha reduït en el darrer any, 1.115 aturats el registre d’atur. Això equival a un 

descens del 10,8% d’atur.  Aquest mes de juny hi ha un total de 9.218 persones desocupades 

registrades, un 28,6% dels quals és població estrangera. Tot i el descens del nombre d’aturats 

és significatiu que el pes d’aturats d’origen immigrant no varia respecte a l’any passat. 

Durant aquest any l’atur masculí s’ha reduït en un grau superior al femení. Els homes aturats 

han baixa un 12,8%, mentre que les dones ho han fet un 9,2%.  Actualment el 58% dels aturats 

són dones. 

Per sectors, tots han evolucionat en positiu, tot i que el que concentra un nombre més elevat 

d’aturats és el sector serveis amb un 55% del total, seguit del sector industrial amb un 21,7%.  

La indústria té proporcionalment un nombre d’aturats menor, doncs concentra el 31,3% dels 

llocs de treball de la comarca, mentre que el sector serveis concentra el 59 %. 

L’evolució de l’atur ha tingut un comportament positiu en tots els grups d’edat aquest darrer 

any, però són els joves, amb un descens interanual del 19% els menors de 20 anys i del 16,3% 

els de 20 a 24 anys, els que més han experimentat la millora. 

L’estancament dels grups d’edat de les franges altes, els de trenta anys en endavant, continua. 

Sobretot el grup dels majors de 45 anys que en els darrers dos anys ha augmentat, passant 

del 53% l’any 2014 al 56,6% actual. 
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Aquest col·lectiu juntament amb el col·lectiu d’aturats de llarga durada, aquells que fa més 

de dos anys que es troben en situació d’atur és el que mostra menys dinamisme. En el gràfic 

de distribució d’aturats per durada de la demanda queda reflectit el pes d’aquest grup, el qual 

es manté entre el 33% i el 35% des del primer trimestre del 2014. 

 

 

 

 

 

 

La dada negativa pel que fa a l’atur ve donada per el descens de la taxa de cobertura per 

desocupació. Aquesta a passat del 80,5% al 55,8% actual, quasi 25 punts per sota de l’any 

2010. Amb xifres del mes de juny, hi ha 5.140 desocupats a Osona que cobren alguna de les 

prestacions; de nivell contributiu, de nivell assistencial o la renda activa d’inserció. És una dada 

preocupant tenint en compte l’elevat nombre de persones aturades de llarga durada que té 

la comarca. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Departament d’Empresa i Coneixement 
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4. Habitatge 

Habitatge de nova construcció 

 

Les dades d’habitatges de nova construcció mostren un lleuger increment en els darrers dos 

anys, però insignificant si observem l’evolució del mercat immobiliari. L’any 2006 es va iniciar 

a Osona la construcció de 3.826 nous habitatges; l’any 2015 se’n van iniciar 61. No disposem 

de les dades del II trimestre del 2016, de moment durant el I trimestre d’aquest any s’han 

iniciat 12 habitatges i s’han acabat 20 habitatges. Per al mateix període de l’any anterior els 

habitatges acabats van ser 10. 
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Per altra banda, no es pot oblidar que segons l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a Osona 

hi ha identificats 1.083 pisos buits, propietat dels bancs. 

 

Mercat de lloguer 

 

L’any 2015 va tancar amb el nombre de contractes de lloguer registrats més elevat a la 

comarca, en total 3.095 contractes. Aquesta xifra més que triplica el nombre de contractes de 

lloguer de fa 10 anys. L’augment dels contractes de lloguer ha estat proporcional al descens 

de la construcció d’habitatge nou.  

Pel que fa al preu mitjà de lloguer, aquest se situa en 409,20 €/mensuals, i es manté estable 

des de l’any 2013. 
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5. Taula d’indicadors 

 

 

 

INDICADORS - II Trimestre 2016

OSONA

II Trim 

2016

I Trim 

2016

II Trim 

2015
Absoluts % Absoluts %

TEIXIT PRODUCTIU I EMPRESARIAL

Població Activa 76.562 75.920 75462 642 0,8% 1.100 1,5%

Homes 41.278 40.916 40737 362 0,9% 541 1,3%

Dones 35.284 35.004 34725 280 0,8% 559 1,6%

Taxa d'activitat 60,3% - 59,40% - - - - 1,4%

Població Ocupada 67.344 65.934 65129 1.410 2,1% 2.215 3,4%

Homes 37.401 36.602 36289 799 2,2% 1.112 3,1%

Dones 29.943 29.332 28840 611 2,1% 1.103 3,8%

Taxa d'ocupació 53,0% - 51,28% - - - - 3,4%

Població Aturada 9.218 9.986 10333 -768 -7,7% -1.115 -10,8%

Homes 3.877 4.314 4448 -437 -10,1% -571 -12,8%

Dones 5.341 5.672 5885 -331 -5,8% -544 -9,2%

Empreses ₁ 5.853 5.788 5.756 65 1,1% 97 1,7%

Sector primari 280 268 269 12 4,5% 11 4,1%

Sector industrial 1.100 1.100 1.100 0 0,0% 0 0,0%

Sector construcció 551 533 534 18 3,4% 17 3,2%

Sector serveis 3.908 3.872 3.832 36 0,9% 76 2,0%

Micro (fins a 5 treb) 77,5% 77,6% 78,3% - -0,1% - -0,8%

Micro (6 a 10 treb) 10,3% 10,1% 10,0% - 0,2% - 0,3%

Petita  (11 a 50 treb) 10,1% 10,2% 9,8% - -0,1% - 0,3%

Mitjana (51 a 250 treb) 2,0% 2,0% 1,8% - 0,0% - 0,2%

Gran (>250 treb) 0,2% 0,1% 0,2% - 0,0% - 0,0%

Llocs de treball 63.533 61.749 60.215 1.784 2,9% 3.318 5,5%

Sector primari 2.190 2.141 2.142 49 2,3% 48 2,2%

Sector industrial 19.889 19.402 19.210 487 2,5% 679 3,5%

Sector construcció 3.867 3.777 3.767 90 2,4% 100 2,7%

Sector serveis 37.587 36.429 35.096 1.158 3,2% 2.491 7,1%

Assalariats 46.906 45.293 44.133 1.613 3,6% 2.773 6,3%

Sector primari 1.023 965 971 58 6,0% 52 5,4%

Sector industrial 15.407 15.043 15.124 364 2,4% 283 1,9%

Sector construcció 1.775 1.686 1.646 89 5,3% 129 7,8%

Sector serveis 28.701 27.599 26.392 1.102 4,0% 2.309 8,7%

Autònoms 16.627 16.456 16.082 171 1,0% 545 3,4%

Sector primari 1.167 1.176 1.171 -9 -0,8% -4 -0,3%

Sector industrial 4.482 4.359 4.086 123 2,8% 396 9,7%

Sector construcció 2.092 2.091 2.121 1 0,0% -29 -1,4%

Sector serveis 8.886 8.830 8.704 56 0,6% 182 2,1%

Variació trimestral Variació anual

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del  Departament d’Empresa i Coneixement 
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INDICADORS - II Trimestre 2016

OSONA

II Trim 

2016

I Trim 

2016

II Trim 

2015
Absoluts % Absoluts %

MERCAT DE TREBALL

Taxa atur registral 12,1% 13,3% 13,7% - -1,2% - -1,7%

Aturats registrats 9.218 9.986 10.333 -768 -7,7% -1.115 -10,8%

Població estrangera 2.633 2.846 2.948 -213 -7,5% -315 -10,7%

% Estrangers aturats sobre total 28,6% 28,5% 28,5% - 0,1% - 0,0%

Homes 3.877 4.314 4.448 -437 -10,1% -571 -12,8%

Dones 5.341 5.672 5.885 -331 -5,8% -544 -9,2%

Sector primari 203 203 298 0 0,0% -95 -31,9%

Sector industrial 2.003 2.188 2.278 -185 -8,5% -275 -12,1%

Sector construcció 825 901 1.076 -76 -8,4% -251 -23,3%

Sector serveis 5.081 5.531 5.566 -450 -8,1% -485 -8,7%

Sense ocupació anterior 1.106 1.163 1.202 -57 -4,9% -96 -8,0%

<20 anys 201 234 248 -33 -14,1% -47 -19,0%

20 a 24 anys 370 505 442 -135 -26,7% -72 -16,3%

25 a 29 anys 623 715 681 -92 -12,9% -58 -8,5%

30 a 44 anys 2.808 3.056 3.257 -248 -8,1% -449 -13,8%

>45 anys 5.216 5.476 5.705 -260 -4,7% -489 -8,6%

Taxa cobertura prestacions atur ₂ 55,8% 54,8% 55,3% - 1,0% - 0,5%

Contractes registrats ₃ 4.056 3.400 3.410 656 19,3% 646 18,9%

Estrangers 518 497 464 21 4,2% 54 11,6%

Homes 2.190 1.825 1.901 365 20,0% 289 15,2%

Dones 1.866 1.575 1.509 291 18,5% 357 23,7%

Sector primari 77 60 72 17 28,3% 5 6,9%

Sector industrial 1.346 1.054 1.085 292 27,7% 261 24,1%

Sector construcció 167 139 132 28 20,1% 35 26,5%

Sector serveis 2.466 2.147 2.121 319 14,9% 345 16,3%

<20 anys 425 200 318 225 112,5% 107 33,6%

20 a 24 anys 999 654 785 345 52,8% 214 27,3%

25 a 29 anys 573 577 567 -4 -0,7% 6 1,1%

30 a 45 anys 1.373 1.381 1.247 -8 -0,6% 126 10,1%

>45 anys 686 588 493 98 16,7% 193 39,1%

Taxa de temporalitat contractual 87,0% 81,9% 86,9% - 5,2% - 0,1%

Indefinits 526 617 447 -91 -14,7% 79 17,7%

Temporals 3.530 2.783 2.963 747 26,8% 567 19,1%

HABITATGE ₄

Habitatges iniciats 12 11 12 1 9,1% 0 0,0%

Habitatges acabats 20 17 10 3 17,6% 10 100,0%

Nombre contractes de lloguer 685 739 714 -54 -7,3% -29 -4,1%

Preu mitjà lloguer (€/mes) 409,20 406,25 407,82 3 0,7% 1 0,3%

1 : Centres de cotització; 2: prestacions per desocupació en relació al total d'aturats; 3: Nous contractes registrats durant el mes de 

juny; 4: Dades habitatge I trimestre de l 'any

Variació trimestral Variació anual

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Coneixement 


