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?L'atur creix al juliol però registra
encara un important descens
respecte fa un any
El Vallès Oriental tanca el mes amb 19.440 persones registrades sense feina,
272 més que el juny

Una oficina de treball | ACN

Aquest mes de juliol les xifres d'atur han registrat un augment respecte el mes anterior,
concretament de 272 persones respecte el mes de juny passat, la qual cosa suposa un total de
19.440 persones registrades sense feina al Vallès Oriental, segons l'avanç de l'ObservatoriCentre d'Estudis del Consell Comarcal.
L'augment és baix, de poc més de l'1,4%, però sobretot cal destacar el descens important
respecte l'any passat, quan l'atur registrat se situava per sobre les 22.000 persones. Per tant,
com ja es va veient als darrers mesos, la tendència al descens és clara i generalitzada a tots els
àmbits territorials: en concret, aquest més de juliol la reducció interanual és del 13%, amb un
descens absolut superior a les 3.000 persones. La taxa d'atur provisional se situa en poc més
del 10%.
Respecte al mes passat, l'atur decreix a 10 municipis de la comarca (amb Santa Maria de
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Palautordera com a municipi on disminueix més l'atur respecte al juny passat, 13 persones) i
creix als 29 municipis restants, amb Granollers (+66) i la Roca del Vallès (+39) com a municipis
on l'evolució a l'alça és superior.
[noticiadiari]2/237685[/noticiadiari]
A Catalunya, aquest juliol es registra un total de 341.391 persones aturades, la dada més baixa
en un mes de juliol des de 2008 (aleshores, 321.964 persones aturades). En comparació amb el
juny, però, també es detecta un lleuger creixement, d'un 0,98 (3.310 més), un comportament poc
freqüent en un mes de juliol des de 2010 (excepte en 2019 en què augmentà un +0,4%), tot i que
durant la dècada dels anys 2000 es van veure creixements de l'atur al juliol.
Taula d'atur per municipis
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