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Les prestacions per desocupació es
redueixen al Vallès Occidental el
primer semestre de 2021
Els ERTO toquen sostre al 2020 superant el 80% de persones afectades i es
rebaixa enguany fins al 26,5%

L'interior d'una oficina de treball de la Generalitat | Josep M. Llauradó

L'últim informe de l'Observatori del Vallès Occidental mostra com les prestacions per
desocupació han baixat a la comarca durant els primers sis mesos de 2021. Així, dels 31.000
subsidis registrats el desembre de 2020, s'ha passat a 28.831 el 30 de juny, un descens d'un
7%.
Amb l'inici del confinament domiciliari el març de 2020, el mercat laboral va iniciar una
tendència negativa que no s'ha revertit fins a finals del primer trimestre de 2021, quan va
començar a canviar aquesta tendència amb la reactivació progressiva de treball. D'aquesta
manera, el passat mes de març el nombre de persones aturades va anant disminuint fins a
situar-se en 56.179 (https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/6185/grafic-prop-200santcugatencs-cauen-atur-durant-mes-juny) el 30 de juny
(https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/6185/grafic-prop-200-santcugatencs-cauen-aturdurant-mes-juny) .
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Sigui com sigui, encara que el descens respecte al mateix període del 2020 ha estat d'un 9,4%, la
xifra de persones sense feina queda lluny del nivell previ a l'esclat de la pandèmia.
Respecte a la demanda d'ocupació va passar de 61.350 peticions el desembre de 2019 a
161.177 el mateix mes de 2020, principalment perquè va haver-hi ciutadans que van ingressar
al mercat laboral. Tot i que durant els primers sis mesos de 2021 s'ha anat reduint
progressivament per la reactivació de molts treballadors, les 135.157 peticions registrades encara
s'allunyen a les xifres de 2019.
[noticiadiari]94/6378[/noticiadiari]
Segons aquest treball, durant el primer semestre de 2020 les prestacions derivades d'Expedient
de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) van augmentar fins a arribar al juny a una cobertura
del 83,2% de les persones afectades. Després d'aquest pic, la cobertura ha anat disminuint
fins a situar-se en un 26,5% a finals del primer trimestre de 2021. La resta de prestacions de
desocupació van mantenir valors similars durant tot l'any.
[h3]Prestacions per municipis[/h3]
Sobre la cobertura de les prestacions per municipis, només vuit dels 23 del Vallès Occidental
té una cobertura inferior a la mitjana de la comarca, que se situa en el 51,3%. Destaquen les
poblacions d'Ullastrell amb la més elevada (68,3%), seguit de Castellar del Vallès (65,1%) i
Matadepera (63,5%). En canvi, poblacions amb un nivell més baix són Gallifa (25%), Badia del
Vallès (44,9%) i Terrassa (46%). Pel que fa a Sant Cugat, té una cobertura d'un 58,5%, cosa
que representa 1.829 aturats amb prestació dels 3.129 registrats, amb data de juny de 2021.
[plantillacoronavirus]
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