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La comarca presenta un bon equilibri entre la vocació
productiva i residencial, que es trasllada en una elevada
participació en l’ocupació i una baixa incidència de l’atur

•

S’estima que la població
actualment ocupada de la comarca
és de 23.409 persones i el llocs de
treball localitzats de 23.409, el que
representa un saldo negatiu de tan
sols 224 llocs de treball

Població
Població 16-64 anys
Afiliacions RGSS residents
Afiliacions RETA residents
Afiliacions Sistema Especial Agrari
Afiliacions règim especial treballadors del mar
Afiliacions sistema especial empleats de la llar
Total Afiliacions residents = Pob. ocupada
Atur registrat
Població activa
Llocs RGSS i altres localitzats
Llocs RETA localitzats
Llocs de treball localitzats
Saldo (Llocs de treball localitzats- Pob. Ocupada)

Núm.
55.999
35.536
19.002
4.963
107
0
433
23.409
2.488
25.897
18.165
5.020
23.185
-224

Taxa d'activitat registrada 16-64 anys (%)
Taxa d'ocupació registrada 16-64 anys (%)
Taxa d'atur registrada (%)
Taxa d'excedents laborals (%)
Llocs de treball localitzats / Pob. 16-64 (%)

Catalunya

Es una de les comarques on
aquesta relació és més elevada,
concretament la 8a, per darrera de
la Cerdanya i per sobre d’Osona

Taula 2 Taxes d’activitat, ocupació, atur i
Taula 1 Relació entre població
potencialment activa, població ocupada excedents laborals registrades, 2016
i llocs de treball, 2016
Prov. Girona

•

El teixit productiu genera llocs de
treball pel 64,9% de la població en
edat de treballar, dues terceres
parts de la població

Garrotxa

•
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72,9
65,9
9,6
10,7
65,2

68,9
60,0
12,9
15,0
64,6

72,4
62,7
13,3
14,9
64,6

Font: Actíva Prospect a partir de dades del padró d’habitants, Idescat i de dades d’afiliació del Departament d’Empresa i Coneixement
i SEPE.
Nota: La població activa i ocupada s’estima a partir de l’afiliació segons residència de l’afiliat. La taxa d’excedents laborals és la
proporció que representen la població desocupada resident respecte els llocs de treball localitzats.
Les dades d'afiliació són a 31 de desembre. Les dades d'atur registrat són mitjanes anuals.
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•

Als municipis al voltant d’Olot i de l’eix viari A-26 s’observa una major intensitat
d’activitat i ocupació, diferint dels municipis al voltant de Besalú, que tot i que registren
una incidència baixa de l’atur presenten una menor participació en l’ocupació

•

La taxa d’atur es mostra comparativament baixa a la majoria de municipis de la
comarca. Tots es situen per sota de la taxa d’atur del conjunt català i de la demarcació
de Girona

Mapa 1 Taxa d’ocupació registrada per municipis,
2016

Mapa 2 Taxa d’atur registral per municipis, 2016

Font: Actíva Prospect a partir de dades del padró d’habitants, Idescat i de dades d’afiliació del Departament d’Empresa i Coneixement i SEPE.
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El mercat de treball comarcal presenta una elevada
autocontenció i autosuficiència
•

El 78,9% de la població ocupada resident treballa a la comarca

•

El 87,9% dels llocs de treball de la comarca són ocupats per residents

•

La meitat de la població treballa al mateix municipi on resideix (el 51,3%)

•

Conseqüentment el desplaçaments al lloc de treball, són més curts que al conjunt
català
Gràfic 1 Distribució del temps de desplaçament de la
població ocupada resident a la Garrotxa, 2011

Font: Actíva Prospect a partir de dades del cens 2011., Idescat i INE.
Nota: Exclou les persones que treballen a domicili i les que treballen en diverses
localitzacions (comercials, etc.)
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L’atur se situa a nivells propers als d’abans de la crisi i
manté una evolució molt positiva
•

A juliol de 2017 el nombre d’aturats registrats a la comarca se situa en 2.116, 110
persones més que la registrada de mitjana el 2008 i 597 persones més que la xifra
registrada el 2007

•

Durant el segon trimestre de 2017 la taxa d’atur de la comarca se situa en el 7,8%,
tan sols 75 dècimes per sobre de la registrada el mateix període del 2008 i 3,3 punts
per sota de la catalana (de l’11,0%)
Gràfic 1 Atur registrat, 2005-2016
Núm. persones (mitjanes anuals.)

Taxes de variació interanual(%)

Gràfic 2 Taxa d’atur registral, 2008-2017 (fins a
juny)
Dades trimestrals

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement
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La incidència de l’atur és menor en tots els grups
col·lectius
•

La incidència de l’atur és molt
menor a la comarca en comparació
al conjunt català en tots els grups
d’edat i sexe, així com en relació a
la població estrangera

•

El diferencial entre la taxa d’atur
masculina i femenina tendeix a
reduir-se

•

A mida que s’ha anat recuperant
l’economia, el col·lectiu més jove
ha registrat una millora
considerable pel que fa a la
desocupació

•

Les diferències entre la taxa d’atur
de la població estrangera i la
nacional s’ha reduït gairebé a la
meitat, respecte al conjunt català
és significativament inferior

Gràfic 1 Taxa d’atur registral segons edat i sexe a
la Garrotxa, comparació amb Catalunya, 2016
Mitjana anual

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i
Coneixement i de l’Idescat.
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La recuperació econòmica ha comportat una creació
important d’ocupació
•

S’inicia la recuperació del llocs de
treball entre els anys 2013 i 2014

•

Els increments registrats en els
darrers anys han estat elevats, al
voltant del 3% interanual

•

La recuperació de llocs de treball
està impulsada pel treball
assalariat

•

Les dones han registrat un major
increment de l’ocupació que no pas
els homes durant el darrer any

•

La creació d’ocupació juvenil creix
a ritmes superiors

•

L’ocupació registra augments molts
significatius en la població
estrangera

Gràfic 1 Llocs de treball localitzats, 2003-2016
Núm. llocs (mitjanes anuals.)

Taxes de variació interanual(%)

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i
Coneixement i el SEPE.
Nota: Inclou els següents règims. Reg. General (1), R.G.-S.E.Agrari, R.G.-S.E.Llar
(2), R.E. MAR, R.E.T. Autònoms, i R.E,M. Carbó.
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Gràfic 1 Llocs de treball localitzats, 2003-2016
Núm. llocs (mitjanes anuals.)

Taxes de variació interanual(%)

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i
Coneixement i el SEPE.
Nota: Inclou els següents règims. Reg. General (1), R.G.-S.E.Agrari, R.G.-S.E.Llar
(2), R.E. MAR, R.E.T. Autònoms, i R.E,M. Carbó.
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El sector serveis i la industria mostren un elevat
dinamisme
•

Els Serveis es mostren com els més dinàmics, superant l’ocupació de 2009,
sobretot l’Hostaleria, els Serveis a la producció i les activitats sanitàries i de
serveis socials

•

La Indústria ha recuperat pràcticament els nivells d’ocupació que es donaven en
l’inici de la crisi econòmica

•

Els tres subsectors industrials més destacats, l’Alimentació i begudes, la
Química-plàstic, i la Fab. Maquinària i equipament mecànic, ja estan per sobre
del nivell d’ocupació de 2009
Gràfic 1 Llocs de treball als grans sectors d’activitat a la Garrotxa, 2009-2016
(2009=100)

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement..
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L’oferta de formació professional inicial és força
diversificada, amb presència d’oferta en les
especialitzacions productives existents al territori
•

S’ofereix un significatiu ventall de cicles formatius, tant de cicles de FP de grau mitjà
com de grau superior

•

12 cicles formatius de grau mitjà i de 15 cicles formatius de grau superior en 13
famílies professionals diferents

•

En els darrers anys s’ha anat ampliant i diversificacant l’oferta

•

Destaca l’ajust existent de l’oferta respecte als àmbits d’especialització industrials
existents, com ara els cicles de les Indústries alimentàries, la Fabricació mecànica i
el Tèxtil, confecció i pell

•

En els darrers anys s’ha impulsat la formació DUAL, i en l’actualitat hi ha 7 cicles
que s’ofereixen en aquesta modalitat
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En els darrers anys es registra un augment molt
significatiu en el seguiment dels estudis de formació
professional
•

L’augment important es dóna en els cicles de grau superior

Gràfic 1 Alumnes matriculats residents i taxes
brutes d’escolarització 16-19 anys als CFGM i
CFGS, cursos 2012-2017

Gràfic 2 Alumnes matriculats residents i taxes
brutes d’escolarització 18-19 anys als CFGS, cursos
2012-2017

Font: Actíva Prospect a partir de dades del padró d’habitants, Idescat i Departament d’Ensenyament..
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La valoració dels serveis prestats per DINAMIG i Mas Les
Mates és positiva
•

Es valora molt positivament la feina que es fa des de Mas Les Mates per millorar
l’ocupabilitat i combatre el desànim de la població desocupada i més vulnerable
(actitud, autoestima, empoderament, competències transversals), sobretot pel que fa
al tractament individualitzat i integral de les actuacions

•

Per part de les empreses, es valora també positivament les accions que s’han iniciat
en l’àmbit de la intermediació amb un enfoc sectorial (speed datings) i també en la
intermediació basada en la selecció per competències
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Reducció i envelliment de la força de treball en els
propers anys degut a l’estancament demogràfic
•

Baixa natalitat i immigració

•

Les projeccions demogràfiques preveuen en tots els escenaris una pèrdua de
població important en els propers anys

Estudi del mercat
de Treball de la
Garrotxa

15

Tot i la creació d’ocupació, la incidència de l’atur segueix
sent elevada per a determinats grups poblacionals
•

El grup de 55 i més anys manté una elevada incidència i disminueix a ritmes molt
més moderats que la resta de grups d’edat

•

La incidència de l’atur entre la població estrangera és gairebé el doble que la
nacional

Gràfic 1 Taxa d’atur registral segons edat, 20122016

Gràfic 2 Taxa d’atur registral segons nacionalitat,
2012-2016

Dades trimestral

Dades trimestrals

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement i de l’Idescat.
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Amb la disminució de l’atur, la situació de vulnerabilitat
s’intensifica entre els que es mantenen desocupats
•

El perfil mitjà de la persona desocupada a la comarca és el d’una persona de més
de 49 anys, sense estudis professionalitzadors, que ha treballat en feines sense cap
tipus de requeriment professional

•

El 87,3% de les persones registrades a l’atur a la comarca no tenen formació
postobligatòria

•

El 43,9% són majors de 49 anys

•

El 35,6% són treballadors sense requeriments de qualificació (ocupacions
elementals), 4,9 punts percentuals per sobre del conjunt català

•

La cobertura de les prestacions per desocupació ha disminuït dramàticament els
darrers anys

•

S’evidencia l’esgotament de prestacions a nivell contributiu en l’atur de llarga
durada. En conseqüència, menys persones cobertes i amb i ingressos menors

Estudi del mercat
de Treball de la
Garrotxa

17

Augmenta la precarietat en la contractació: més
temporal, de menor durada i mitjançant la contractació
indirecta a través d’ETT
•

La precarietat contractual (temporalitat) ha deixat de ser un tema exclusiu dels joves
i s’estén gairebé per igual entre tots els grups d’edat

•

Afecta sobretot als col·lectius amb menor qualificació

•

Una singularitat de la comarcal és l’elevada presència de contractació a través
d’ETT, amb 1 de cada 3 contractes formalitzats

•

És més habitual en els sectors de la indústria alimentària i l’hoteleria, dos sectors
clau de la comarca
Gràfic 1 Contractació per ETT, 2006-2016

Gràfic 2 Contractació segons durada del
contracte, 2016

Núm. contractes

Percentatge (%)

Percentatge total contractes (%)

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement.
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Els nivells d’instrucció i de professionalització són
comparativament baixos
•

Hi ha més població sense estudis o estudis primaris i menys universitaris en
comparació a la mitjana catalana

•

2/3 de la población en edat de treballar no tenen cap formació inicial orientada al
treball (estudis d’FP o Universitaris)

•

Preocupa la manca de vocació industrial entre els joves i l’orientació professional no
encaixa prou amb les necessitats dels teixit productiu

•

Dèficit de vocacions científiques i tecnològiques

•

Les empreses de selecció han de buscar alguns perfils tècnics fora de la Garrotxa
(informàtics, mecànics de manteniment, etc.)

Estudi del mercat
de Treball de la
Garrotxa

19

L’oferta de formació ocupacional i continua organitzada
pels agents és més aviat escassa o gairebé nul·la
•

El SOC prioritza un total de 20 especialitats de 9 famílies professionals diferents en
l’àmbit de la formació ocupacional, de les que només hi ha 4 àrees formatives on hi
ha centres acreditats

•

El 2015 i 2016 no es va atorgar cap subvenció per Accions de formació d'oferta
(FOAP) a la comarca. El 2015 no hi va haver cap sol·licitud i el 2016 es va denegar
l’única sol·licitud en tractar-se d’una àrea no prioritària (l’atenció a la dependència).

•

Pel que fa a la formació continua, a la Garrotxa s’han impartit 9 cursos organitzats
pels agents en 3 centres en els que han participat un total de 84 persones
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1.

Mobilitzar més mà d’obra, sobretot el talent, joves i
professionals de la indústria

2.

Millorar l’ocupabilitat de la població desocupada i de
l’ocupada més vulnerable: treballadors amb poca
qualificació i aturats de llarga durada

3.

Reduir les situacions de vulnerabilitat tant en l’ocupació
com en la desocupació: precarietat, manca d’ingressos,
discriminació

4.

Millorar l’encaix entre l’oferta de qualificacions i la
demanda del teixit productiu: incidir en l’oferta d’FPI,
l’orientació professional, els cvs, la participació de les
empreses, la participació dels joves en la formació
professionalitzadora

5.

Promoure l’oferta de formació adreçada als col·lectius
de més baixa ocupabilitat (FO i FC)

6.

Reconèixer l’experiència i la qualificació professional
dels treballadors més sèniors
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Moltes gràcies
David Moreno Lobera
d.moreno@activaprospect.cat

Centre d’Empreses de Noves Tecnologies
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. +34 935 820 177
www.activaprospect.cat
Seguiu-nos a Facebook, twitter i Linkedin

