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0. INTRODUCCIÓ.

En aquest  informe ens  proposem analitzar  l’evolució  de  l’atur  a  Cerdanyola  del  Vallès

durant els últims deu anys, es a dir, des de març de 2007 fins a desembre de 2018, en la

mesura en que les dades i les fonts ens ho permeten. Una visió interanual com aquesta ens

pot permetre veure d’on venim i on som ara, i potser fer plantejaments de cap a on anem. 

Per assolir aquest objectiu hem analitzat aquesta qüestió des de tres eixos: l’atur com a

element fonamental, el perfil dels aturats i el perfil dels contractats. 

Aquest informe ha estat confeccionat per la Secció Tècnica de Planificació Estratègica a

partir  del  treball  anterior  de  maig  de  20171,  realitzat  per  David  Romero.  Aquesta

actualització  ha estat redactada per Núria Martínez Agustín, sota la supervisió de Diego

Rodríguez Prieto. 

Amb la intenció de poder tenir una perspectiva comparada, hem fet paral·lelismes d’algunes

variables clau amb unitats territorials supramunicipals,  en concret la comarca del  Vallès

Occidental  i  la  província  de  Barcelona,  que  ens  permeten  emmarcar-no  a  nosaltres

mateixos  dins  l’espectre  sociodemogràfic.  En  aquesta  línia  analitzarem  gràficament

l’evolució dels indicadors a fi de percebre les tendències actuals. 

L’anàlisi de les diverses variables, ens permetrà tenir una radiografia més esclaridors de les

condicions laborals a Cerdanyola del Vallès a data de desembre de 2018. 

En  general,  podem dir  que  la  ciutat  en  termes  sociodemogràfics  acostuma a  situar-se

lleugerament millor situada en els estàndards regionals, però es fonamental filar prim per tal

de trobar els matisos diferenciadors i no quedar-nos en allò merament superficial. 

1. «Evolució de l’atur i el mercat de treball a Cerdanyola del Vallès (2008-2017). Maig 2017. 
https://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/evolucio_atur_i_mercat_de_treball_a_cerdanyol
a_2008_2017_maig2017.pdf
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1. L’ATUR.

Aquest  capítol  tracta  una  de  les  variables  centrals  de  l’informe  des  de  diferents

perspectives,  amb la finalitat  d’aconseguir  una visió  multifactorial  de la  realitat  sobre el

mercat de treball. Analitzarem l’evolució de l’últim any, mes a mes, a Cerdanyola del Vallès,

així  com la  variació  interanual  de l’última dècada, per veure les conseqüències que ha

deixat la crisi. 

1.1 Evolució intermensual de l’atur.

Com podem veure a les següents gràfiques, els paràmetres bàsics de l’atur han baixat

durant l’últim any. Si bé com hem anticipat a la introducció no és l’únic que s’ha de tenir en

compte a l’hora d’analitzar el mercat de treball però si que és un requisit per començar a

validar una perspectiva positiva. 

▪ Taxa d’atur registral. 

Font: Elaboració pròpia en base a les dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
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▪ Taxa d’atur registral: Evolució comparativa territorial. 

Font: Elaboració pròpia en base a les dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

▪ Evolució de l’atur en valor absolut.

Font: Elaboració pròpia en base a les dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
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▪ Taxa d’atur per sexes: Comparativa territorial.

Font: Elaboració pròpia en base a les dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

▪ Comparació de l’atur entre sexes: valors absoluts i taxes.

Font: Elaboració pròpia en base a les dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
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Font: Elaboració pròpia en base a les dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

1.2. Evolució de l’atur interanual.

▪ Taxa d’atur.

Font: Elaboració pròpia en base a les dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
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▪ Taxa d’atur per sexes.

Font: Elaboració pròpia en base a les dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

▪ Evolució de l’atur per franges d’edat durant la crisi. 

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona). 
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2. EL PERFIL DELS ATURATS: AHIR I AVUI.

Amb  la  intenció  de  caracteritzar  com  són  els  aturats  de  mitjana,  es  a  dir,  quines

característiques predominen en els individus sense feina, establim perfils  sociològics en

diversos moments històrics dins del període de crisi. Per aconseguir-ho hem posat el focus

en quatre variables: nivell  d’estudis, activitat  econòmica, sector laboral de procedència i

l’estat de les prestacions. 

Aquests indicadors els hem situat en 3 moments de la línia temporal concrets: l’inici de la

crisi (2007-2008, en funció de l’accessibilitat de les dades), la meitat del període de crisi

(2012) i actualment (2018), per tal de veure com han evolucionat aquests paràmetres. 

2.1. Perfil dels aturats a l’inici de la crisi (2007). 

▪ Aturats per nivell d’estudis. 

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Aturats per sector d’activitats. 

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).

▪ Aturats per grans grups d’ocupació.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Aturats per activitats econòmiques

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Cerdanyola del Vallès (març 2010). Atur de llarga durada per edats. 

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).

▪ Prestacions

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Tendències del perfil dels aturats a l’any 2007. 

• Pel que respecta al nivell d’estudis, l’atur predominava entre les persones amb el nivell

«d’estudis generals» (ESO, etc.) i als immediatament inferiors (tot i anar per separat). El

col·lectiu universitari era el menys aturat ja que només representava el 7,80%. 

• L’atur per sectors d’activitat ha estat tradicionalment focalitzat al  sector serveis, cosa

raonable donada la estructura del teixit productiu del país. El segon grup més significatiu

era el sector industrial, que presenta, en mitjana,  quasi una quarta part dels aturats. 

• En referència als grups d’ocupació, dominaven l’atur aquelles feines de menor rang,

«ocupacions elementals», els artesans o els treballadors de maquinàries, per contra, els

perfils de directius, científics o intel·lectuals són residuals ja que presenten menys del

10% acumulat. 

• Quan parlem de l’atur a llarg termini, els principals demandants de treball durant més de

12 mesos, en termes proporcionals,  venien clarament dels col·lectius de més de 30

anys, amb un cert equilibri, exceptuant pel que fa als de 12 a 15 mesos i de més de 24

mesos de durada, que superaven els 50 anys. 

• L’estat de la cobertura de les prestacions era considerablement positiu, encara a 2009

amb la crisi ja iniciada, on aproximadament tres quartes part de la població en atur rebia

algun tipus de subsidi, fonamentalment contributius. 
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2.2. Perfil dels aturats a meitat de la crisi (2012).

▪ Aturats per nivell d’estudis. 

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).

▪ Aturats per sector d’activitat. 

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Aturats per grans grups d’ocupació.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Aturats per activitats econòmiques. 

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona)
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▪ Cerdanyola del Vallès (març 2012). Atur de llarga durada per edats.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona)

▪ Prestacions 

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Tendències del perfil dels aturats a l’any 2012. 

• Pel que respecta al nivell d’estudis, es mantenen les tendències dels moments inicials

de la crisi, es a dir, el gruix de l’atur prové de gent amb nivells d’educació general bàsics

o inferiors. Si bé va augmentant lleugerament el pes del col·lectiu amb estudis superiors

(universitaris) que a Cerdanyola arribava a un 9% i a la resta de la província arribava

quasi al 10%. 

• Quan  parlem  dels  sectors  d’activitats,  el  sector  serveis  va  agafar  encara  més

protagonisme (fins a arribar a un 64% a Cerdanyola), en detriment de la indústria que va

caure fins als 18%. En aquest període els aturats de la construcció van pràcticament

duplicar la seva presència, probablement com a conseqüència de l’esclat de la bombolla

immobiliària, arribant fins al 13% (a diferència del 6% de 2007). 

• Els grans grups d’ocupació es mantenien en la tendència del  període anterior:  l’atur

colpejava fonamentalment les ocupacions elementals, el treballadors del segon sector i

els  treballadors  en  posicions  baixes  dins  les  jerarquies  en  general.  L’atur  de  llarga

durada a meitat de la crisi, tot i que seguia tenint una absència generalitzada de gent

jove, va incrementar seu procés de sedimentació passant del 30,69% al 2010 al 35,82%

en només 2 anys. 

• En l’apartat de prestacions ja es comencen a veure les conseqüències de la crisi: la taxa

de cobertura va baixant i  les prestacions contributives també, guanyant pes aquelles

prestacions que són assistencials.
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2.3. Perfil dels aturats actualment (2018). 

▪ Aturats per nivell d’estudis.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).

▪ Aturats per sector d’activitat.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Aturats per grans grups d’ocupació.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Aturats per activitats econòmiques. 

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Cerdanyola del Vallès (març 2018). Atur de llarga durada per edats. 

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).

▪ Prestacions.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Tendències del perfil d’aturats actuals. 

• Avui dia en relació amb el nivell d’estudis dins l’atur, les dades no han variat gaire des de

2007, el grup més majoritari és de persones amb una educació general o inferior, en

contra dels nivells superiors on l’atur no arriba al 10%. Per tant, podríem dir que aquesta

és una variable estructural que no presenta relació amb la crisi. 

• El sector d’activitat que omple les dades d’atur indubtablement és el sector dels serveis.

Progressivament,  durant  els  últims 10 anys,  ha anat  sedimentant-se fins a arribar  a

quasi tres quartes parts de l’atur actual (72%), en detriment de la indústria i del sector de

la construcció, que en 5 anys han tornat al paràmetres de l’inici de la crisi. Cal destacar

que sigui  el  sector  dominant  de l’economia el  que aporta  cada cop més aturats,  un

sector que implica una gran varietat de tipologies de llocs de treball. 

• En coherència amb els paràmetres de nivell educatiu, els grups d’ocupació més afectats

per l’atur continuen sent aquells vinculats a les ocupacions elementals, artesans i en

definitiva,  aquelles  ocupacions  vinculades  a  una  menor  exigència  educativa.  D’altra

banda, els directius i professionals intel·lectuals en conjunt no arriben al 10%. Per tant,

podríem dir que aquests paràmetres són estructurals i no tenen gaire relació amb el flux

de l’economia. 

• L’atur  de  llarga  durada  continua  el  seu  procés  de  creixement  fins  a  representar  el

42,83% del total de l’atur. És especialment preocupant el cas dels majors de 45 anys

que porten 2 anys o més sense treballar ja que representen el 25% dels aturats totals,

probablement parlem de gent que ha consumit les prestacions contributives i són un

perfil de difícil reinserció laboral, més tenint en compte les variables dominants de l’atur:

baixa formació i una antiga pertinència al sector dominant de l’economia. 

• En coherència amb la trajectòria de l’atur dels anys previs, l’increment de l’atur de llarga

durada  i  el  caràcter  de  la  contractació  d’avui  dia  (que  tot  seguit  analitzarem),  les

pensions contributives ja es troben per sota del conjunt de les pensions assistencials i

les pensions de renda activa. Cal afegir que, a més, la taxa de cobertura total ha baixat

un  11%  seguint  la  tendència  dels  anys  anterior.  Aquest  escenari  ens  porta  a  la

desprotecció econòmica de quasi la meitat dels aturats. 
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3. PERFIL DE LA CONTRACTACIÓ.

▪ Tipologia contractual 2007.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Tipologia contractual 2012.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Tipologia contractual 2018.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).

Font: Elaboració pròpia amb les dades del programa HERMES (Diputació de Barcelona).
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▪ Cap a on va la contractació?

Com podem veure en la transició de la crisi fins ara, la contractació indefinida ha baixat de

un 21% a un residual  13%,  tot  i  que els  contractes  de 3  mesos o  menys,  els  menys

constants, es mantenen en la mateixa tendència en que es trobava abans de la recessió.

En qualsevol cas no podem obviar que aquests paràmetres han d’emmarcar-se dins de

l’escenari  sociopolític  del  moment,  un  escenari  que  ha  portat  un  empitjorament  de  la

contractació en general, recolzat en el paradigma de la flexibilitat. 

Per exemple, un contracte de només un dia es comptabilitza com a un contracte de menys

d’un mes, tot  i  que,  lògicament,  aquest  tipus de contracte no aporta cap possibilitat  de

subsistència econòmica. 

En aquest període també cal  destacar una baixada generalitzada en els salaris que es

justifica dins del discurs d’austeritat i competitivitat lògic dins d’un període de crisi. 

En resum, aquest és l’escenari real pel que fa a la contractació exposat a partir de les xifres

i els indicadors. 

En el període de 2007 a 2012 la contractació baixa de forma evident cosa que es soluciona

en al 2018 on tota la contractació augmenta en relació a les dades de 2012, i en alguns

sectors com el de la indústria o en el  sector dels serveis les dades de 2018 arriben a

superar els nivells de 2007. 
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4. ESTAT ACTUAL  A CERDANYOLA DEL VALLÈS. 

A Cerdanyola, en relació a l’atur per als grans sectors d’ocupació, podem veure com aquest

baixa en comparació amb les dades de 2012. Tot i que en general encara no hem arribat a

igualar les dades anteriors a la crisi, 2007, podem veure que en el sector de la indústria si

que s’han arribat a nivells d’atur inferiors als de 2007. 

En el cas de la contractació, en relació a les dades de 2012, actualment totes són superiors,

fins i tot en els sectors de la indústria i  dels serveis, ja han arribat a superar les dades

d’abans de l’inici de la crisis. 

Per a les prestacions podem veure que tant els subsidis, les prestacions de renda activa

com en el total de prestacions aquestes van augmentar molt en el període de 2007 a 2012.

Actualment tots aquests valors han disminuït per arribar quasi a la meitat dels valors que es

presentaven en 2007. En el cas de la taxa de cobertura d’aquestes prestacions podem

veure que en el període estudiat ha baixat un 17%, del 73% de cobertura de 2007 fins al

56% del 2018. 
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5. CONCLUSIONS FINALS. 

Actualment, l’atur ha baixat a Cerdanyola, ara bé, encara no s’ha arribat als valors anteriors

a la crisi (al voltant dels 2.000-2.200 aturats, tot i tenir unes 1.000 persones més residents

de mitjana), ni  tampoc s’ha guanyat en qualitat  contractual. Per la qual cosa no podem

afirmar que s’hagi superat la crisi, si més no cal tenir en compte alguns matisos.

Un  matís  ha  tenir  en  compte  és  que  si  bé  l’atur  ha  baixat,  el  caràcter  volàtil  de  la

contractació no garanteix que aquesta baixada signifiqui una major qualitat de vida per als

treballadors, menys encara si tenim en compte les reformes laborals de 2010 i de 2012, les

quals han tingut un clar efecte de precarització significativa de gairebé tota l’estructura dels

mercat de treball per als joves, els més gran de 45 anys i en especials per als que uneixen

aquesta variable a una baixa formació acadèmica. 

Són precisament aquestes persones les que formen part d’un procés de sedimentació d’un

atur estructural, es a dir, a llarg termini, són els que estan més clarament condemnats a

l’exclusió del mercat laboral, donada la incapacitat d’aquest per oferir sortides al problema. 

En aquest informe també es veu clarament quins són els col·lectius més resistents a l’atur:

aquells més formats, tot i que tenen menys pes proporcional. Es pot veure com l’accés a

l’educació és un factor estratègic clau per no veure’s la posició del risc d’exclusió. 

L’altre element a destacar és la posició en que es troben les prestacions, com a element

fonamental de cohesió social, prestacions que amb el pas del temps s’han anat debilitant

considerablement. 

Tant la taxa de cobertura (ha caigut pràcticament un 20% en comparació amb l’escenari

anterior  a  la  crisi),  com  el  pes  relatiu  de  les  prestacions  contributives  (aquelles  que

s’acumulen  per  haver  estat  treballant),  estan  superades  pel  pes  de  les  prestacions

assistencials. 

Això ens deriva a un nou escenari  on tenim quasi  la meitat  dels  aturats completament

desprotegits econòmicament, mentre que del 57% dels protegits més de la meitat ho fa amb

subsidis, que previsiblement seran inferiors a les pensions contributives i per tant, no són

tan útils per a la supervivència econòmica. 

En síntesi,  és fonamental  entendre la tendència de descens de l’atur  a Cerdanyola del

Vallès amb realisme i  un cert  optimisme moderat,  ja  que la  taxa d’atur  baixa,  però les

condicions contractuals són pitjors en relació a abans de la crisi. 
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