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Garraf

La població ocupada resident del Garraf baixa un 5% en-
tre juny de 2020 i juny de 2019, sis dècimes més que la 
mitjana de la demarcació (-4,4%), i augmenta un 33,1% el 
nombre d’aturats registrats en el mateix període (provín-
cia 33,8%). En el cas dels llocs de treball de la comarca, 
la caiguda (-7,7%) ha estat superior a la mitjana provinci-
al (-4,8%), amb descens del treball assalariat d’un 10,7% 
i de l’autònom del 0,4%. Entre març i juny del 2020 la co-
marca ha perdut 1.353 llocs de treball i ha augmentat en 
1.657 les persones aturades. Destaquen també les xifres 
d’ERTOs, amb un 45% dels assalariats afectats en algun 
moment en els darrers quatre mesos.

Per municipis (vegeu mapa i el recull estadístic munici-
pal), la població aturada augmenta interanualment en 
tota la comarca, destacant el creixement de més de 
cinquanta punts de Sitges. Pel que fa a la població ocu-
pada resident a cada municipi, ressalten les pèrdues 
percentuals a Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, i 
Sitges.

La comarca del Garraf és de les més afectades 
per la crisi, la que més llocs de treball 
assalariat perd, i on la proporció d’ERTOs  
és mes alta.

Mapa 15
Variació anual de la població aturada registrada.  
Garraf 30 de juny de 2020 (en percentatge)
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Mapa 16
Variació anual de la població ocupada registrada.  
Garraf 30 de juny de 2020 (en percentatge)
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Taula 13
Indicadors sociolaborals. Garraf. Juny 2020

Indicadors

Variacions

Juny 
2020

29 febrer 20201 30 juny 20192

Absolut % Absolut %
Població ocupada 59.312 21 0,0 -3.148 -5,0
Llocs de treball 34.094 -1.353 -3,8 -2.840 -7,7

Assalariats 23.321 -1.269 -5,2 -2.799 -10,7
Autònoms 10.773 -84 -0,8 -41 -0,4

ERTOs acumulats3 10.449 - - - -
ERTOs assalariats 44,8% - - - -

Aturats registrats 10.124 1.657 19,6 2.520 33,1
Taxa d’atur registrat 15,2% - 2,5pp - 3,9pp

Beneficiaris prestacions4 15.808 11.130 237,9 10.166 180,2

1 30 de març 2020 en el cas de la població ocupada.
2 31 de maig de 2019 en el cas dels beneficiaris de prestacions.
3  Treballadors afectats per ERTOs acumulats entre 22 març i 30 de juny 2020.
4 Beneficiaris de prestacions per desocupació a 31 de maig de 2020.
* pp: punts percentuals.
Font: Idescat, Observatori de Mercat de Treball i Model Productiu de la 
Generalitat de Catalunya, Seguretat Social, SEPE Barcelona.


