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Augmenta l'atur registrat al Camp
de Tarragona i les Terres de l'Ebre
aquest mes d'agost amb 1.182
persones més
La desocupació respecte fa un any s'ha incrementat en més d'un 35%, fins un
total de 56.855 persones
L'atur registrat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha crescut aquest mes d'agost en
1.182 persones més, revertint el descens experimentat el juliol. En termes relatius, l'evolució
respecte el mes passat representa un increment del 2,12% mentre que, en relació amb l'any
passat, l'increment és d'un 35,24%, amb 14.815 persones.
En total, les oficines d'ocupació de la demarcació tenen aquests moments 56.855 inscrits. La
majoria, 32.007 en concret, són dones. Novament, el sector serveis -on s'enquadren les activitats
de restauració, hostaleres i turístiques, que es troben entre les més perjudicades per la pandèmia
de la covid-19- lidera la destrucció d'ocupació, amb 855 persones més inscrites a l'atur respecte el
mes de juliol.
Del total de 56.855, 40.445 corresponen al sector serveis. Les caigudes, per contra, no són tan
pronunciades a la construcció, amb 201 inscrits més, o la indústria, amb 55. Per contra, en el
sector primari l'atur es redueix en 83 persones amb l'arribada de les collites de finals d'estiu com
la verema.
Pel que fa a la xifra d'afiliats a la Seguretat Social, a l'agost hi ha hagut un increment de 986
persones respecte el mes anterior, el que suposa un 0,32% més, fins a les 272.527. En el darrer
any però, la caiguda és de 16.588 afiliats, un 5,09% menys.
Pel que fa als contractes registrats, la caiguda és de 10.497 respecte el passat mes de juliol, un
35,56 menys. El descens respecte fa un any és de 3.683, un 16,22% menys. El total de
contractacions a la demarcació, aquest juliol, ha estat de 19.026: 17.306 han estat de caràcter
temporal. Per sectors, serveis lidera la llista amb 13.036 contractes nous.

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/38181/augmenta-atur-registrat-al-camp-tarragona-terres-ebre-aquest-mes-agost-amb-1182-persone
Pagina 1 de 1

