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El nombre d'afiliats estrangers a la
Seguretat Social a Tarragona
s'incrementa un 6,64% durant el
juliol
Respecte a l'any passat, l'ocupació ha disminuït un 11,7%
Catalunya va registrar una mitjana de 508.070 afiliats estrangers a la Seguretat Social durant el
mes de juliol, un 3,2% més respecte al mes passat (+15.802 en xifres absolutes), segons dades
publicades aquest dijous pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En termes
interanuals, però, l'ocupació al territori va disminuir un 6%.
Del total, prop del 30% dels treballadors provenen de països de la Unió Europea, mentre que el
70% restant provenen de països no comunitaris. La gran majoria d'afiliats estrangers a Catalunya
(84%) pertanyen al règim general (428.542), mentre que la resta treballen com a autònoms
(79.105) o dins el règim del mar (769).
Per demarcacions, Barcelona concentra bona part dels treballadors estrangers. En concret, el
territori suma una mitjana de 360.101 afiliats estrangers a la Seguretat Social durant el juliol, un
1,46% més respecte al juny però un 4,49% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior.
L'increment més notable s'ha detectat a les comarques de Girona, on el nombre de treballadors
estrangers s'ha incrementat un 9,47% entre juny i juliol, fins als 59.757 empleats. Malgrat tot, la
xifra ha experimentat un descens de l'11,1% interanual.
Pel que fa a la demarcació de Lleida, durant el mes de juliol es va registrar una mitjana de 44.187
afiliats estrangers, un 6,48% més en comparació amb el mes de juny i un 4,85% menys respecte
al juliol de l'exercici anterior.
A Tarragona, l'afiliació estrangera es va situar en 44.370 treballadors al juliol, un 6,64% més
respecte al juny però un 11,7% menys en termes interanuals.
Al conjunt de l'Estat, la Seguretat Social va registrar una mitjana de 2.049.260 ocupats
estrangers durant el mes de juliol, 18.783 més respecte al mes passat (+0,93%). En comparació
amb el mateix període de l'any passat, però, la xifra és un 5,58% inferior. Segons les últimes
dades, els treballadors estrangers representen el 10,91% del total dels afiliats a l'estat espanyol.
Els sectors que més van créixer durant el juliol van ser l'hostaleria (+9,49%), l'Administració
Pública (+8,71%) i les activitats relacionades amb el subministrament d'aigua i les activitats de
sanejament (+8,2%). Per altra banda, els sectors que més treballadors estrangers van perdre
van ser l'educació (-20,73%), el sistema especial agrari (-14,8%) i l'agricultura, ramaderia, caça i
pesca (-3,92%).

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/37994/nombre-afiliats-estrangers-seguretat-social-tarragona-incrementa-64-durant-juliol
Pagina 1 de 1

