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Avanç de dades d’atur registrat 

BAIX LLOBREGAT – JUNY 2017 
 

ATUR REGISTRAT PER MUNICIPIS I ÀMBITS TERRITORIALS  
 

  

Atur 
registrat 

(n) 

Taxa d'atur 
registral 

(%) 

Mes anterior Mateix mes any anterior 

Variació 
absoluta 

Variació 
relativa 

Variació 
absoluta 

Variació 
relativa 

Abrera 587 - -16 -2,7% -91 -13,4% 

Begues 206 - -5 -2,4% -43 -17,3% 

Castelldefels 2.690 - -140 -4,9% -527 -16,4% 

Castellví de Rosanes 63 - -3 -4,5% -24 -27,6% 

Cervelló 403 - -17 -4,0% -53 -11,6% 

Collbató 161 - -2 -1,2% -38 -19,1% 

Corbera de Llobregat 565 - -29 -4,9% -88 -13,5% 

Cornellà de Llobregat 4.824 - -169 -3,4% -910 -15,9% 

Esparreguera 1.352 - -13 -1,0% -186 -12,1% 

Esplugues de Llobregat 2.219 - -68 -3,0% -327 -12,8% 

Gavà 2.349 - -115 -4,7% -401 -14,6% 

Martorell 1.768 - -40 -2,2% -322 -15,4% 

Molins de Rei 1.064 - -51 -4,6% -140 -11,6% 

Olesa de Montserrat 1.412 - -58 -3,9% -240 -14,5% 

Palma de Cervelló, la 157 - -3 -1,9% -4 -2,5% 

Pallejà 487 - -28 -5,4% -95 -16,3% 

Papiol, el 190 - -9 -4,5% -43 -18,5% 

Prat de Llobregat, el 3.660 - -156 -4,1% -542 -12,9% 

Sant Andreu de la Barca 1.452 - -61 -4,0% -266 -15,5% 

Sant Boi de Llobregat 4.812 - -267 -5,3% -1.067 -18,1% 

Sant Climent de Llobregat 161 - -9 -5,3% -21 -11,5% 

Sant Esteve Sesrovires 290 - -8 -2,7% -65 -18,3% 

Sant Feliu de Llobregat 2.091 - -47 -2,2% -300 -12,5% 

Sant Joan Despí 1.445 - -32 -2,2% -221 -13,3% 

Sant Just Desvern 487 - -1 -0,2% -75 -13,3% 

Sant Vicenç dels Horts 1.928 - -84 -4,2% -390 -16,8% 

Santa Coloma de Cervelló 281 - -4 -1,4% -66 -19,0% 

Torrelles de Llobregat 229 - -19 -7,7% -68 -22,9% 

Vallirana 794 - -20 -2,5% -61 -7,1% 

Viladecans 3.594 - -190 -5,0% -679 -15,9% 

BAIX LLOBREGAT 41.721 - -1.664 -3,8% -7.353 -15,0% 

ÀMBIT TERRITORIAL METROPOLITÀ 253.072 - -9.996 -3,8% -37.147 -12,8% 

CATALUNYA 391.388 - -18.102 -4,4% -58.672 -13,0% 

Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Coneixement. 

 
 
ACLARIMENT METODOLÒGIC 
 
Les taxes d’atur registral es calculen sobre la població activa estimada del mateix període, seguint la metodologia de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament 
Local de la província de Barcelona, que adopta el càlcul de la taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, 
les taxes dels mesos de març, juny, setembre i desembre de cada any no es podran publicar fins a finals del mes següent per poder disposar de la dada de població 
activa registrada corresponent. 
Podeu consultar els detalls de l’adopció d’aquesta metodologia en la següent nota metodològica. 

 

 
Amb la col·laboració de:  

http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball/adopci%C3%B3-de-la-metodologia-de-c%C3%A0lcul-de-la-taxa-d%E2%80%99atur-registrat-del

