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 El Novembre en xifres 1

5

4.696
CONTRACTES

Aquest mes de novembre al Bages registrem un
43% de contractes indefinits i un 57% de
contractes temporals.

10,7%
TAXA D'ATUR

COMARCAL 

L'evolució de la taxa d'atur es redueix en 0,2
punts percentuals respecte l'octubre.
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L’atur registrat durant el mes de
novembre al Bages ha estat de 9.025
persones aturades. Si ho comparem amb
les persones aturades durant el mes
anterior, l'atur es redueix en 0,6 punts
percentuals. Un total de 50 persones
aturades menys respecte l'octubre. 

Tanmateix, la variació percentual
interanual s’ha reduït en un -3,2%, una
variació de -298 persones aturades.

Informe Mensual d’Ocupació al Bages

 L'Atur al Bages 2
Taula 1. Atur registrat, taxa d'atur registral i variacions de l'atur registrat als diferents
territoris:

Evolució i àmbits territorials

6

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de L’Observatori del Mercat de Treball i el Model Productiu de Generalitat
de Catalunya. i de l'Institut d'Estadística de Catalunya.  
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Variacions molt similars a les produïdes a
la província de Barcelona i a Catalunya.
(Taula 1).

L'atur registrat es redueix en 0,6
punts percentuals respecte
l'octubre. En comparació al
novembre de 2021, es registren
un 3,2% menys de persones en
situació d'atur. 

https://drive.google.com/file/d/1VoMQY9G8KvjdY0sp-cg_MdNeKW5h09lA/view?usp=sharing
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Mapa 1. Variació mensual de l'atur registrat per municipis

Els municipis també han viscut una
davallada del nombre persones aturades
respecte l’any passat.

7

Respecte del mes passat, l’atur es
redueix en 10 dels municipis de la
comarca, augmenta en 17 dels municipis i
es manté a la resta. (Mapa 1). 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de L’Observatori del Mercat de Treball i el Model Productiu de Generalitat
de Catalunya.
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La taxa d'atur es redueix en 10 dels municipis de la
comarca, augmenta en 17 dels municipis i es manté a la
resta.
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Mapa 2. Taxa d’atur registral per municipis de la comarca 

8

La taxa estimada d’atur de la comarca és
d’un 10,7%, 0,2 punts percentuals menys
respecte el mes d'octubre, xifres similars
a les de la província (9,3%) i Catalunya
(9,2%) (Taula 1). Són 26 els municipis
que registren una taxa d’atur registral
inferior a la comarcal i només 4 dels
municipis registren una taxa superior. 

Manresa, amb un 13,0%,  Castellbell i el
Vilar amb un 10.9%, Sant  Vicenç de
Castellet (13.3%) i Marganell (14.3%) que
registra la taxa d'atur més alta. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de L’Observatori del Mercat de Treball i el Model Productiu de Generalitat de
Catalunya. i de l'institut d'Estadística de Catalunya.  
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26 municipis registren una taxa d'atur inferior a la comarcal. 
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Sexe i franges d'edat
Taula 2. Atur registrat i taxa d’atur registrat per territori i sexe

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de L’Observatori del Mercat de Treball i el Model Productiu de
Generalitat de Catalunya. i de l'institut d'Estadística de Catalunya.  
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A nivell comarcal, la taxa d’atur entre les
dones és del 12,8% i pels homes del
8,8%, una diferència percentual de 4
punts. Aquestes diferències també es
donen a Barcelona (2.1 punts percentuals
per sobre les dones) i Catalunya (3,5
punts per sobre de les dones). Però no
tan pronunciades. 

Pel que fa els municipis del Bages,es
manté una tendència molt similar a la de
la comarca. És a dir, la taxa d’atur per les
dones és més elevada que per als homes
en la majoria dels casos. 

Es manté una diferència important d'atur segons sexe. Entre
les dones és del 12,8%, mentre que en el cas dels homes és
un 8,8%, 4 punts inferior. 

https://drive.google.com/file/d/1VoMQY9G8KvjdY0sp-cg_MdNeKW5h09lA/view?usp=sharing
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Taula 3. Atur registrat, variacions i taxa d’atur registral al Bages per grups d’edat.

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de L’Observatori del Mercat de Treball i el Model Productiu de Generalitat
de Catalunya. i de l'institut d'Estadística de Catalunya.  

Sobre l'atur registrat per grups  d’edat,
trobem que  dues de les quatre franges
d’edat, registren una lleugera baixada
d’atur respecte al mes anterior.  És el
grup de 45-54 anys, l’únic que pateix un
augment d’un 0,3% respecte al mes
d'octubre. Finalment, el grup de més de
55 anys, es manté igual sense cap
variació. No obstant això, cal recordar que
és el grup que registra més atur de tots. 

Si ens hi fixem en la variació anual, les
xifres fan evidents la progressiva
recuperació econòmica després de la
crisi sanitària de la covid-19. (Taula 3.)
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Gràfic 1. Comparativa interanual de la taxa d'atur registral al Bages per grups d'edat.

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de L’Observatori del Mercat de Treball i el Model Productiu de Generalitat de
Catalunya. i de l'institut d'Estadística de Catalunya.  

https://drive.google.com/file/d/1VoMQY9G8KvjdY0sp-cg_MdNeKW5h09lA/view?usp=sharing
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Millora l’ocupació al Bages, interanualment la taxa d’atur
registrada per franges d’edat es redueix en tots els grups
d’edat i és inferior a la registrada durant el mateix període
l’any passat. 

Informe Mensual d’Ocupació al Bages

11

Novembre 2022

Pel que fa la taxa d’atur per grups d’edat,
el col·lectiu major de 55 anys és el més
perjudicat, amb una taxa d’atur del
17,6%, molt superior a la del conjunt de la
comarca i a la de la resta de franges
d’edat. 
Per contra, els joves de menys de 30
anys registren la taxa d’atur més baixa
amb un 7,9%. 

Tanmateix, es pot apreciar la millora de
l’ocupació al Bages interanualment, ja
que la taxa d’atur registrada per franges
d’edat es redueix en tots els grups d’edat,
excepte en el cas dels joves que registren
un augment de 0,1 punts percentuals. Per
la resta de grups d'edat és inferior a la
registrada durant el mateix període l’any
passat. 

3
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3  La contractació al Bages 
Taula 4. Contractació registrada segons tipus de contracte i sexe.

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de L’Observatori del Mercat de Treball i el Model Productiu. Generalitat de
Catalunya.

de la contractació temporal del -1,8% i per
primer cop una reducció de la contractació
indefinida, d'un -15,3%.
La contractació temporal interanual pateix
una devallada d’un 41% respecte el
mateix mes de l’any passat i es registra un
augment de la contractació indefinida del
487%. 

La contractació al Bages segons tipus de
contracte i sexe ha patit una variació
profunda, des de fa uns mesos. Des de
que s'aprovà la reforma laboral, s'ha
produït un reducció de la  contractació
temporal, vers un augment de la
contractació indefinida mes a mes.
Aquest novembre registrem una reducció 

S’observa una reducció dels contractes temporals i un clar
creixement de la contractació indefinida des del 2021 fins a
dia d'avui (Gràfic 2).

Gràfic 2. Evolució de la contractació al Bages segons tipus de contracte 2021-2022

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de L’Observatori del Mercat de Treball i el Model Productiu. Generalitat de
Catalunya.

https://drive.google.com/file/d/1VoMQY9G8KvjdY0sp-cg_MdNeKW5h09lA/view?usp=sharing
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FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de L’Observatori del Mercat de Treball i el Model Productiu. Generalitat de
Catalunya.

Gràfic 3. Evolució de la contractació al Bages segons tipus de contracte i sexe 2021-
2022
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Al novembre el Bages registra una contractació temporal
de 1.360 contractacions a homes i 1.318 contractacions a
dones. Pel que fa la contractació indefinida, les dones
registren 1.022 contractes i els homes 996. 

Novembre 2022

Pel que fa l'evolució del tipus de
contractació per sexes, trobem certes
diferencies de gènere. Tot i que és cert,
que es segueix la mateixa tendència de
disminució de la contractació temporal,
per un augment de la contractació
indefinida, els homes registren més
contractes indefinits que les dones.   

No obstant, aquesta tendència ha variat
aquest novembre de 2022 on s'han
registrat 996 contractes indefinits per
homes en vers 1.022 contractes indefinits
per a dones. En relació als contractes
temporals, pel novembre es registren
1.360 contractes per homes i 1.318
contractes per dones.
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 Notes metodològiques4
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Font de les dades: Observatori del Mercat
de Treball i el Model productiu i IDESCAT. 

Indicadors i metodologia:

Atur registrat: Per atur registrat entenem
les demandes d'ocupació registrades de les
persones de 16 o més anys, en les Oficines
de Treball que estan actives l'últim dia
laborable de cada mes i que compleixen els
criteris establerts en l'Ordre ministerial
d’Abril de 1985 (BOE de 14 de març de
1985).

Variacions anuals i mensuals:
Fan referencia a les fluctuacions de dades
registrades d’un mes a l’altre o d’un any a
l’altre en clau d’atur o contractació. Per
tant, son dos indicadors que ens permeten
conèixer la variació de l’atur, anual i
mensualment.
Per fer-ho, s’extreu l’atur registrat del mes
en qüestió o de l’any en qüestió i es
comparen, mitjançant una sèrie de
formules:

Variació mensual absoluta: Ens indica la
diferencia en nombres absoluts de l’atur
registrat d’un mes a l’altre i s’aplica la
següent formula:
Atur del mes en qüestió – atur mes anterior
= variació mensual absoluta

Variació mensual relativa: Ens indica la
diferencia percentual de l’atur registrat d’un
mes a l’altre i s’aplica la següent formula:

Novembre 2022

Variació mensual absoluta/ atur absolut
registrat al més anterior = Variació mensual
relativa.

Variació anual absoluta: Ens indica la
diferencia en nombres absoluts de l’atur
registrat d’un període (mes) en qüestió amb
el mateix període (mes) però de l’any
anterior i s’aplica la següent formula:

Atur registrat del mes en qüestió per aquest
any – atur mateix mes any anterior =
variació anual absoluta.

Variació anual relativa: Ens indica la
diferencia percentual de l’atur registrat d’un
període (mes) en qüestió amb el mateix
període (mes) però de l’any anterior i
s’aplica la següent formula:
Variació anual absoluta/ atur absolut
registrat al mateix període de l’any anterior
= Variació anual relativa.

Taxa d’atur registral: Aquest indicador
s’obté de manera estimada i es calcula
mensualment, per a territoris, per sexe i per
grans grups d’edat.

Entenem la taxa d’atur registral com a la
relació entre l'atur registrat i una
aproximació a la població activa registrada.
Aquesta aproximació de població activa es
fa a partir de la suma de l’atur registrat més
la població de 16 a 64 anys afiliada a la
Seguretat Social segons el municipi de
residència l'últim dia de cada mes. 
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