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Atur registrat 
 
La xifra de desocupats registrats a Mataró al setembre és de 
10.554, amb 160 aturats més dels que hi havia a l’agost, fet que 
en termes relatius representa un creixement del +1,5%. Des del 
2008, el mes de setembre ha estat un mes dolent per a l’atur, ja 
que ha augmentat en set dels darrers nou mesos de setembre.  
 
En fer la comparació amb l’atur d’un any abans, s’observa que 
ha registrat un descens de 1.523 persones; un -12,6% en termes 
relatius. A la província de Barcelona, el descens ha estat d’un -
12,5%, i a Catalunya, d’un -12,1%. Com és habitual, en el 
conjunt de l’Estat espanyol, la davallada ha estat menys intensa, 
d’un -9,1%. 
 
Per la seva banda, la taxa d’atur registral de Mataró se situa en 
el 17,6%, xifra 2,8 punts per sota de la de fa un any. Respecte 
de la taxa provincial i de la catalana, la de Mataró està 4,7 punts 

per sobre, mentre que l’espanyola sols 
la supera per dues dècimes.  
 
En l’anàlisi de l’atur registrat per 
sexes, el nombre de dones 
desocupades supera en gairebé 1.000 
el dels homes: 5.773 dones (el 54,7% 
de l’atur registrat) per 4.781 homes 
(45,3%). En la variació interanual, els 
homes també presenten un millor 
registre que no pas les dones: un 
descens del -16,7% en els homes 
enfront del -8,9% de les dones. D’altra 
banda, pel que fa a la taxa d’atur 
registral, la masculina se situa en el 
15,1% i la femenina, en el 20,4%. 
 
En l’anàlisi per grups d’edat, l’atur cau 
amb més intensitat entre els més 
joves (-20%), i se situa en els 527. En 
el grup d’edat intermèdia, la davallada 
interanual és d’un -17,8%, situant-se 
en els 3.958 aturats. El col·lectiu amb 
més desocupats és el de més de 44 
anys, amb 6.069 persones i un -8,1% 
d’aturats menys que un any abans.  
 
Per sectors, el nombre de desocupats 
en la construcció continua reduint-se a 
un ritme elevat (-21,9%); així, a finals 
de setembre hi havia 1.197 aturats. El 
segueixen el sectors de la indústria (-
14,8%) i el dels sense ocupació 
anterior (-14,2%), amb 2.071 i 740 
desocupats, respectivament. El dels 
serveis és el sector amb un major 
nombre de desocupats, amb 6.322 
persones i una davallada interanual 
del -9,3%. L’agricultura, amb un 
descens del -20,8%, és el sector amb 
menys desocupats, 224 al setembre. 
 
Per nivells d’instrucció, l’atur cau en 
els tres grups. En els que tenen 
estudis primaris o inferiors cau en un     
-11,4%, amb un registre de 2.374 
desocupats. Per la seva banda, el 
grup dels que tenen estudis 
secundaris, amb 7.110 desocupats, és 
el col·lectiu més nombrós, ja que 
presenta un descens del -12,6%. En 
els que tenen estudis postsecundaris, 
la davallada és del -14,9%, amb un 
total de 1.070 persones desocupades.  
  

Àmbits setembre 2015 setembre 2016 Incr. %

▲ Mataró 12.077 10.554 -12,61%

Prov. Barcelona 383.705 335.533 -12,55%

Catalunya 513.187 451.081 -12,10%

Espanya 4.094.042 3.720.297 -9,13%
Sexes setembre 2015 setembre 2016 Incr. %

▲ Homes 5.740 4.781 -16,71%

Dones 6.337 5.773 -8,90%

Edats setembre 2015 setembre 2016 Incr. %

▲ < 25 anys 659 527 -20,03%

25 a 44 anys 4.815 3.958 -17,80%

> 44 anys 6.603 6.069 -8,09%

Sectors setembre 2015 setembre 2016 Incr. %
Agricultura 283 224 -20,85%

Indústria 2.432 2.071 -14,84%

▲ Construcció 1.532 1.197 -21,87%

Serveis 6.967 6.322 -9,26%

SOA 863 740 -14,25%

Nivells formatius setembre 2015 setembre 2016 Incr. %
Primaris o inferiors 2.681 2.374 -11,45%

Secundaris 8.139 7.110 -12,64%

▲ Postsecundaris 1.257 1.070 -14,88%
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▲Grup de la variable amb una evolució 
més favorable durant el període 
estudiat. 
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més desfavorable durant el període 
estudiat. 



 

 
–2– 

O L’     bservatori   (setembre 2016) 
                  Mercat de Treball de Mataró 158 
Contractació 
 

 
 

 
 

Contractació 
 
Al mes de setembre, les empreses de Mataró va comunicar un 
total de 3.282 contractacions. Val a dir que aquest ha estat el 
millor mes de setembre dels darrers nou anys. Respecte del 
mes d’agost, la contractació ha crescut en 1.072 comunicacions 
(+48,5% en termes relatius), mentre que respecte del mes de 
setembre del 2015 ha augment en 265 comunicacions (+8,8%). 
L’ascens interanual de la contractació a Mataró és clarament 
inferior a la de Barcelona (+15,3%) i a la de Catalunya (+14,1%), 
i superior a la d’Espanya (+6,2%).  
 
Per quart mes consecutiu, s’han comunicat més contractes de 
dones (1.675) que no pas d’homes (1.607). Així, doncs, la 
variació interanual de la contractació femenina presenta un 
creixement del +17,5% i la masculina, d’un +1%. En l’acumulat 
dels nou primers mesos del 2016, el 16,5% dels contractes 

signats pels homes han estat 
indefinits, per un 15,5% en les dones. 
 
Per edats, hi destaca l’important 
creixement de la contractació juvenil 
(+25,7%), que aconsegueix un total de 
748 contractes. Entre els majors de 44 
anys, la contractació creix un +13,5%, 
arribant a les 723 comunicacions. El 
col·lectiu que té entre 25 i 44 anys 
aconsegueix 1.811 comunicacions de 
contractació, xifra un 1,5% superior a 
la d’un any enrere. Pel que fa al 
percentatge de contractació indefinida 
per cada grup d’edat, en l’acumulat de 
gener a setembre, s’observa que va 
augmentant amb l’edat: així, es passa 
del 10,7% per als menors de 20 anys 
al 18,3% per als majors de 44.  
 
El creixement de la contractació a 
Mataró recau en els sectors dels 
serveis (+17%) i de la construcció 
(+6,2%). Ambdós sectors acaparen un 
total de 2.365 i 189 contractes, 
respectivament. Per contra, la 
contractació  s’ha reduït un -11% en la 
indústria, que s’ha situat en les 721 
comunicacions. En l’agricultura el 
descens ha estat superior, del -12,5%, 
però no cal perdre de vista que la 
representativitat d’aquest sector és 
pràcticament anecdòtica, ja que al 
setembre només es van comunicar set 
contractes. Respecte del percentatge 
de la contractació indefinida per 
sectors, de gener a setembre, el valor 
més alt recau en els serveis (17,6% de 
contractes indefinits) i el més baix, en 
l’agricultura (7,9%). 
 
El 50% dels contractes signats al 
setembre tenen una durada inferior als 
sis mesos: 1.647 contractes, i un 
creixement del 21,5%. De contractes 
indeterminats, se’n van signar 924 (-
5,8% interanual); d’indefinits, 528 
(+14,0%), i de més de sis mesos, 183 
(-16,1%). De gener a setembre del 
2016 s’han comunicat 3.922 
contractes indefinits, el 16% de la 
contractació de Mataró durant aquest 
període; 2,5 punts percentuals més 
que ara fa un any.  
 

Àmbits setembre 2015 setembre 2016 Incr. %

Mataró 3.017 3.282 8,78%

▲ Prov. Barcelona 185.263 213.588 15,29%

Catalunya 247.158 281.932 14,07%

Espanya 1.795.742 1.907.000 6,20%

Sexes setembre 2015 setembre 2016 Incr. %

Homes 1.591 1.607 1,01%

▲ Dones 1.426 1.675 17,46%

Edats setembre 2015 setembre 2016 Incr. %

▲ < 25 anys 595 748 25,71%

25 a 44 anys 1.785 1.811 1,46%

> 44 anys 637 723 13,50%

Sectors setembre 2015 setembre 2016 Incr. %

▼ Agricultura 8 7 -12,50%

Indústria 810 721 -10,99%

Construcció 178 189 6,18%

▲ Serveis 2.021 2.365 17,02%

Durada setembre 2015 setembre 2016 Incr. %

< o = 6 mesos 1.355 1.647 21,55%

> 6 mesos 218 183 -16,06%

Indeterminada 981 924 -5,81%

Indefinits 463 528 14,04%
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▲Grup de la variable amb una evolució 
més favorable durant el període 
estudiat. 

▼Grup de la variable amb una evolució 
més desfavorable durant el període 
estudiat. 


