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Lleida té un 13% menys d'aturats
que fa un any
L'atur cau en 59 persones a la demarcació de Lleida al juliol i situa la xifra de
desocupats en 17.942

Dos treballadors en una obra | ACN

L'atur va caure en 59 persones a la demarcació de Lleida al mes de juliol. El descens és d'un
0,33% respecte al juny i situa la xifra total de desocupats en 17.942 persones, segons les dades
que ha donat a conèixer aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social.
Així mateix, hi ha 2.772 aturats menys (-13,38%) si es compara amb el juliol del 2021. L'atur va
disminuir en 30 i 24 persones a l'agricultura i la construcció, respectivament, mentre que va
registrar increments als serveis i la indústria, amb 37 i 21 aturats més respecte al juny. Del total
d'aturats de la demarcació, 7.636 són homes i 10.306 dones. D'aquests, 1.186 tenen menys de 25
anys.
Dels 17.942 aturats registrats al juliol a Lleida, 11.813 corresponen al sector serveis, 1.827 a
l'agricultura, 1.751 a la indústria, 1.294 a la construcció i a 1.257 no els consta una ocupació
anterior.
La contractació del mes de juliol va caure un 0,03% a la demarcació de Lleida en relació amb el mes
anterior. Concretament, es van registrar 17.954 contractes, 5 menys que al juny. Dels nous
contractes, 10.457 es van fer al sector dels serveis; 5.002 a l'agricultura; 1.583 a la indústria, i
912 a la construcció. Dels 17.954 contractes del juliol, 7.807 van ser temporals i 10.147 indefinits.
En comparació amb el juliol del 2021, la contractació baixa a la demarcació de Lleida i ho fa un
13,14%, amb 2.717 contractes menys que ara fa un any, segons el Ministeri de Treball.
Quant al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, la xifra total al juliol era de 205.597 persones a
Lleida, cosa que representa un augment de 3.170 (1,57%) en relació amb el juny. Respecte al
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juliol del 2021, el nombre d'afiliats creix en 1.797 persones (0,88%), segons les dades que
també ha publicat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
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