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Un de cada quatre treballadors del
Vallès Occidental ha patit un ERTO
pel coronavirus
A la comarca, l'atur ha pujat un 5,2% respecte a les dades del més de febrer

Un 26% dels treballadors del Vallès Occidental han sofert un ERTO. | David Zorrakino/Europa Press

L'Observatori del Consell Comarcal ha publicat aquest dilluns l'anàlisi de dades de l'afectació
econòmica de la crisi del Covid-19 al Vallès Occidental http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid(
19/dades-d-interes) . Fins ara, a la comarca s'hi han aplicat 9.847 Expedients de regulació
temporal de l'ocupació (ERTO), pels que s'han vist afectats 86.724 treballadors, un 26,4% dels
assalariats de la comarca.
Els ERTO aplicats al Vallès Occidentals representen el 12,8% del total de Catalunya, on fins ara
678.365 persones han patit un expedient de regulació temporal. D'aquesta manera, en
percentatge, la comarca és la cinquena més afectada després del Baix Llobregat, el Maresme,
el Bages i el Vallès Oriental. Tot i així, en nombre de persones afectades tan sols es veu
superada pel Barcelonès i el Baix Llobregat. Consulta aquí
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/73504/mapa/ja/mes/85000/treballadors/afectat
s/erto/al/valles/occidental) totes les dades per comarques.
A la comarca, l'atur ha pujat un 5,2% respecte a les dades del més de febrer. Per ara, la taxa
comarcal es situa en l'11,59%, lleugerament de la mitja catalana, que és de l'11,34%.
Actualment, al Vallès Occidental hi ha 52.680 persones desocupades, 2.619 més que el mes
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/73538/cada-quatre-treballadors-valles-occidental-patit-erto-coronavirus
Pagina 1 de 2

anterior. Amb aquest augment, el més alt des que que existeix el registre, es trenca una
tendència de variació per sota de l'1% entre mesos.
A dia d'avui, Badia del Vallès (19,17%), Rellinars (14,81%) i Ripollet (13,66%) es mantenen al
capdavant de la llista de poblacions vallesanes amb més atur. D'altra banda Matadepera
(5,06%), Sant Cugat (6,62) i Sant Quirze (7,21%) estan a la cua. Terrassa es troba en sisè lloc
amb un 12,94%.
El comerç i l'hosteleria, els sectors més afectats a nivell català

D'entre tots els sectors, n'hi ha dos que es veuen més afectats que la resta per ERTOs aplicats
a causa de les restriccions d'estat d'alarma, que no permet l'obertura de locals hostalers i de
restauració, així com de comerços no essencials. Així doncs, en nombre d'afectats, l'hostaleria, amb
132.976 treballadors (65,2% de treballadors del sector) i el comerç, amb 125.925 (26,3% del total
del sector) lideren la llista.
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