
 

 

Març 2019. Anàlisi del perfil de les persones aturades: 
 
 
Les dades referents a l’atur registrat a Arenys de Munt corresponents al mes de març 
d’enguany ens indiquen que el dia 31 del mes hi havien 400 persones inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya en demanda d’ocupació, 14 menys que el mes passat i 50 menys 
que fa un any.  
 
Quines característiques i quin perfil tenen aquestes persones?  
 

 Febrer Març % 

TOTAL 414 400 

Per sexe 

Homes 166 160 40% 

Dones 248 240 60% 

Per edats 

Menors de 25  17 16 4% 

De 25 a 39 107 104 26% 

De 40 a 54 153 143 36% 

De 55 endavant 137 137 34% 

Per durada de la demanda 

Fins a 12 mesos 224 211 53% 

De 12 a 24 mesos 71 68 17% 

Més de 24 mesos 119 121 30% 

Per nivell de formació 

Sense estudis/estudis primaris 21 21 5% 

Formació obligatòria 286 271 68% 

Secundària no obligatòria 44 47 12% 

Estudis post-secundaris 63 61 15% 

Per sector econòmic 

Agricultura 2 5 1% 

Indústria 64 65 16% 

Construcció 30 31 8% 

Serveis 304 285 71% 

Sense ocupació anterior 14 14 4% 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Aturats en funció del sexe: 
 
És manté la proporció 40/60 de persones 
aturades en funció del sexe. L’atur entre les 
dones és un 20% superior que entre els 
homes.  
 
El mes de març l’atur ha baixat tant entre els 
homes com entre les dones.  

 
 
 

 
 
 



 

 

 
Aturats en funció de l’edat 
 
La baixada de l’atur s’ha repartit en totes les 
franges d’edat, excepte entre els majors de 
55 anys on es manté. 
La baixada més important (10 persones 
menys) ha estat entre els que tenen 40 i 54 
anys, que és precisament la franja d’edat 
que concentra més atur.  

  
 
Aturats segons el temps que porten a l’atur 
 
Tot i que la major part de les persones aturades al municipi fa menys d’un any que estan 
inscrites al SOC (el 53%), això es degut a la temporalitat dels contractes; tot i així, al març l’atur 
ha baixat sobre tot entre aquest col·lectiu i, també, tot i que lleugerament, entre les persones 
aturades de llarga durada (de 12 a 24 mesos).  
 
Ha pujat el nombre d’aturats de molt llarga durada: aquells que fa més de 24 mesos que estan 
aturats. Tot i així, aquesta pujada no és una novetat. 
 

 
 

 
En el col·lectiu de persones que porten més de 
24 mesos registrades en demanda d’ocupació, 
el 55% són treballadors majors de 54 anys.  
 
Com més temps està una persona aturada, més 
és la dificultat per a retornar al mercat de treball, 
especialment si té dificultats afegides per edat 
o un baix nivell formatiu.  
 

 
Aturats segons el seu nivell d’estudis 
 
Baixa l’atur entre tots els nivell de formació 
excepte entre els que no tenen estudis.  
 
Els 68% de les persones aturades només 
tenen formació obligatòria i el 5% no tenen 
cap formació finalitzada. Un 73% dels 
aturats del municipi tenen un estudis que no 
qualifiquen professionalment. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

Aturats segons el sector d’activitat de la 
darrera feina 
 

 

 
 
 
 
Aquest mes ha pujat l’atur en el sector primari 
(agricultura), una mica al secundari (indústria) i 
a la construcció, i ha baixat entre els 
treballadors provinents del sector terciari 
(serveis) que és el sector d’activitat més 
important entre les empreses del municipi. Es 
manté entre els inscrits sense cap ocupació 
anterior. 
 

 

Continua l’evolució positiva de les dades d’atur registrat; tot i això, el perfil de la persona 

aturada al municipi segueix sent, com és habitual, el d’una dona entre els 40 i els 50 anys, 

amb estudis a nivell d’educació obligatòria (EGB o ESO), que ha perdut la feina en els darrers 

3 mesos i que ha treballat al sector serveis. 

 


