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L'atur a Ripoll baixa durant el mes
de juny
La xifra de persones afiliades a la Seguretat Social s'eleva a 5.612, la més alta
dels últims 7 anys

Una treballadora del SOC i un home conversen en un dels punts d'atenció del Servei d'Ocupació de Catalunya
| ACN

Aquest passat mes de juny ha augmentat el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social
en empreses ubicades a Ripoll, segons dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal
(http://www.sepe.es/HomeSepe) (SEPE). La xifra s'eleva a les 5.612 afiliacions i és la més alta
dels últims 7 anys en un mes de juny.

Pel que fa a l'atur, el nombre de parats ha baixat a 26 persones (13 dones i 13 homes), situant la
xifra total en 407, dels quals 175 són homes i 232 dones.
Les dades també mostren que d'aquestes, la franja d'edat menys afectada per l'atur són els
menors de 25 anys, amb un total de 28 parats, seguit de la franja de 25 a 44 anys amb un total
de 152 parats i, com a grup més afectat, els majors de 45 anys amb un total de 227 persones
aturades.
Per sectors, el de serveis és a on trobem el número més gran de parats: un total de 246
persones aturades, seguit del sector industrial amb 97, les persones sense cap treball anterior
amb 32 parats i l'agricultura amb un total de 9 persones aturades.
De les xifres que mostra el SEPE, cal destacar que els últims 8 anys la xifra s'ha reduït en un
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50%. En aquest sentit, si el 2012 el nombre de parats oscil·lava les 800 persones, la tendència
ha anat a la baixa cada any situant el nombre de parats el 2014 en 760, el 2016 en 610, el 2018
en 440 i fins a les xifres actuals d'aquest mes de juny de 407. Aquestes dades suposen, doncs,
el descens més gran en un mes de juny de tota la sèrie històrica des del 2012.
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