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DIAGNOSI QUANTITATIVA 

 

La crisi sanitària derivada de la pandèmia de la Covid19 està tenint efectes molt 

importants en les economies locals i, tot i que l’afectació global no podrà analitzar-se 

fins que no hi hagi una perspectiva temporal prou àmplia, en aquest moment, les 

repercussions sobre els territoris presenten variacions en funció de l’estructura 

econòmica i empresarial preexistent. 

 

Així, en un àmbit aparentment prou homogeni com l’Alt Pirineu, les comarques que 

l’integren tenen dinàmiques suficientment diferenciades com per respondre també de 

forma particular als impactes generats per la crisi, si més no de forma inicial.  

 

L’Alt Urgell és, dins d’aquest àmbit territorial, la comarca amb una economia més 

diversificada. Tant pel que fa al pes econòmic dels diferents sectors com a la seva 

estructura laboral, la qual presenta diferencies molt menys acusades entre sectors i una 

dinàmica força estable al llarg de l’any. 

 

Aquestes característiques són, a priori, rellevants per incrementar la capacitat de 

resiliència d’un territori. I en el cas de l’Alt Urgell algunes dades podrien indicar que és 

així, com per exemple, el número de treballadors afiliats al règim general de la Seguretat 

Social, que es manté relativament estable a pesar de la crisi o la taxa d’atur registrat, 

que augmenta considerablement, però no tant com la majoria de comarques de l’Alt 

Pirineu. Altres dades però, indiquen el contrari, per exemple, el número de nous 

contractes, que disminueix significativament respecte a anys anteriors o la incidència 

dels ERTO, que tot i no ser tant significatiu com en altres comarques veïnes, afecta a 

un important percentatge de la població en edat de treballar.  

 

Tot plegat és segurament indicador de que l’afectació de la crisi depèn de factors i 

relacions més complexes i que no es pot fer una lectura simple, com per exemple de si 

es tracta d’una comarca amb major o menor pes del turisme o del seu grau de 

diversificació econòmica. El comportament diferenciat dels territoris més turístics a l’Alt 

Pirineu, així sembla indicar-ho. A més, les dinàmiques econòmiques i laborals, en molts 

casos variables al llarg de l’any, ens fa pensar que no es podrà fer un anàlisi complet, 

almenys fins que tinguem un cicle anual acabat que permeti saber quines tendències 

tindran o no continuïtat.  

 

De moment, les principals conclusions que s’extreuen d’aquesta diagnosi es poden 

resumir com segueix:  
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L’Alt Urgell presenta alguns índex que podrien ser indicadors d’una certa resiliència, 

però també en presenta d’altres que demostren que la gravetat de la situació i que la 

interrelació de factors poden afectar greument l’economia i el mercat de treball a la 

comarca.  

Amb dades del mes de juny, els sectors que han enregistrat més ERTO a conseqüència 

de la crisi sanitària a l’Alt Urgell són, per ordre: l’hostaleria, el comerç i la indústria (ind. 

manufacturera i altres indústries). 

A setembre de 2020, les seccions econòmiques que enregistren una major taxa d’atur 
són l’hostaleria, el comerç, les indústries manufactureres i la construcció. 

La taxa d’atur ha incrementat en pràcticament tots els sectors respecte a l’any 2019. 

Però cal parar especial esment al sector de la indústria de manufactura, que prenent 

com a referència el mes de setembre, ha augmentat en gairebé un 60% respecte al 

mateix període del mes anterior.    

Les variacions interanuals de les taxes d’atur registral són també força importants. Amb 
tot, l’Alt Urgell és una de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran on aquesta taxa ha 
incrementat menys. El nombre d ’afiliacions al règim general de la Seguretat Social, tot 
i que ha disminuït, ho ha fet, amb dades del moment, de forma poc significativa. Per 
contra, sí que ha minvat molt el número de contractacions. 

El col·lectiu més afectat per l’increment de l’atur és la població jove, entre els quals la 

taxa de persones aturades augmenta un 73%. Pel què fa a la caiguda de les 

contractacions, les persones que configuren l’última franja prèvia a la jubilació i, una 

altra vegada, la població jove són els col·lectius més afectats. 

El Pallars Jussà és, de moment, el territori de l’Alt Pirineu i Aran que presenta índex més 

estables d’ocupació, atur i contractació. La comarca es caracteritza per una relativa 

diversificació econòmica i per un pes diferencial del sector primari i de les activitats 

sanitàries. A l’altre extrem, es situarien les comarques més turístiques. El Pallars Sobirà 

mostra globalment uns índex força desfavorables, potser degut a que és una comarca 

molt influïda pel turisme internacional. També l’Alta Ribagorça sembla comportar-se de 

manera similar. La Cerdanya i la Val d’Aran, amb caigudes molt fortes de l’activitat a 

l’inici de la pandèmia, resten més condicionades al comportament de la propera 

campanya d’hivern. L’Alt Urgell quedaria en una posició intermitja, amb índex que 

s’atansen més al comportament del Pallars Jussà i altres que s’assimilen a les 

comarques més turístiques.   

És important remarcar que la ràpida evolució de la situació i l’aplicació de noves mesures 

que afecten directament determinats sectors poden fer variar les dades i els índex mes 

a mes. Els resultats obtinguts fins al moment, per tant, poden quedar obsolets un cop 

es publiquin noves dades al novembre. Això ens obliga a revisar la informació recopilada 

de forma periòdica per obtenir una radiografia més acurada de la realitat. 
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1. Estructura per sectors econòmics  

 

L’Alt Urgell es caracteritza per tenir una 

economia força diversificada si ens atenem al 

pes dels diferents sectors econòmics. Aquest 

equilibri es fa evident tant si ho comparem 

amb la resta de comarques de l’Alt Pirineu i 

de l’Aran com si ho comparem amb la mitja de 

les comarques catalanes.  

D’aquesta manera, cap dels grans sectors 

que intervenen en l’economia: sector primari, 

indústria, construcció i serveis tenen una 

representativitat inferior al 5% en el global del 

VAB. Aquest factor no es dona en cap altra de 

les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, ni 

tampoc en el global de Catalunya.  

Si a aquest sector hi sumem grans subsectors com el de la indústria manufacturera; o 

dins de serveis, els subsectors del comerç, l’hostaleria o les activitats professionals, 

científiques i administratives, la situació es repeteix. En tot l’Alt Pirineu, només l’Alt Urgell 

té una bona representativitat en el cas de indústries manufactureres i en activitats 

professionals.  

Si analitzem sector a sector, pot observar-se com el pes del sector primari, amb  un 

5,4%, és molt més important que a la majoria de territoris pirinencs (amb l’excepció del 

Pallars Jussà) i de la mitja de comarques catalanes, on representa només un 1%.  

En el cas de la indústria i, si excloem la part corresponent a indústria energètica, és on 

millor pot observar-se la diversificació de l’Alt Urgell. Si ens fixem en la subsecció de la 

indústria manufacturera, aquesta representa un 20,23%, més fins i tot que la mitjana 

catalana, d'un d’17,87%, i a molta diferència de la mitjana alt pirinenca del 6,04%.  

Hem optat per excloure en aquest anàlisi la indústria energètica, perquè en el cas de 

comarques com el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Val d’Aran, l’aportació al VAB de 

la indústria hidroelèctrica és majoritària i pot donar una visió distorsionada de la realitat. 

En el cas d’aquests 3 territoris, aquesta indústria, que en termes quantitatius aporta molt 

al recompte del VAB, està pràcticament representada per una única empresa que és 

externa al territori i a la qual hi ha vinculats molts pocs llocs de treball.  

Si ens fixem amb l’aportació del sector de la construcció, l’Alt Urgell és, a diferència 

del que ocorre en els dos sectors anteriors, la comarca on el sector té menor 

representativitat, amb un 6,5%, essent la mitjana alt pirinenca d’un 10,32%.  

I en el cas del sector serveis, l’Alt Urgell ocupa una posició intermitja. La seva aportació 

al VAB és del 62,3%, percentatge que s’atansa molt a la mitjana de l’Alt Pirineu, del 

63,72%. Aquest és un sector amb força variabilitat, i molt condicionat a la tendència 

turística o no turística de la comarca,  però també a la rellevància del subsector comercial 

o en alguns casos, de l’immobiliari.  

 

A l’Alt Urgell, a diferència 
de la resta de territoris de 
l’Alt Pirineu i Aran, tots els 
sectors econòmics 
participen en més d’un 5% 
al VAB comarcal. Aquesta 
diferència és 
especialment notable en 
el sector primari i la 
indústria manufacturera 
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D’aquesta manera, a la Cerdanya o el Pallars Sobirà, però sobretot a la Val d’Aran i 

l’Alta Ribagorça, el sector de l’hostaleria té una aportació al VAB molt més rellevant 

que a l’Alt Urgell. Passa el mateix en el cas dels serveis immobiliaris, subsector que no 

té una representació significativa a l’Alt Urgell, però que pot arribar al 19,7% o al 13,43% 

del VAB a la Cerdanya i la Val d’Aran respectivament. En canvi, en el subsector del 

comerç, l’aportació en el cas de l’Alt Urgell és més rellevant que a la resta de comarques 

alt pirinenques.  

 

Taula 1. Contribució al VAB en % dels principals sectors i subsectors econòmics a les 

comarques de l’Alt Pirineu i Aran i al global de Catalunya 

 

 Alt 
Urgell 

 Alta 
Ribagorça 

Cerdanya Pallars 
Jussà 

Pallars 
Sobirà 

Val 
d’Aran 

Catalunya 

PRIMARI 5,4  1,2 2,0 4,5 1,4 0,2 1,0 

Ramaderia  i 
agricultura 

5,34  0,81 1,95 4,42 1,33 0,05 0,99 

Forestal 0,06  0,03 0,05 0,08 0,07 0,15 0,012 

INDÚSTRIA 25,7  24,4 5,9 36,4 36,1 12,6 21,1 

Manufacturera 
(inclou 
alimentació) 

20,23  3,22 2,79 4,37 4,04 1,56 17,87 

Alimentació 6,21  0,23 0,57 0,33 0,14 0,09 2,48 

Energia i aigua 5,47  21,18 3,11 32,03 32,06 11,03 3,23 

CONSTRUCCIÓ 6,5  10,4 13,4 10,3 9,1 12,2 4,8 

SERVEIS 62,3  63,9 78,8 48,8 53,5 75,0 73,2 

Hostaleria 11,15  23,52 16,15 5,95 16,21 23,85 6,30 

Comerç 14,08  11,5 9,54 9,13 7,23 6,83 14,71 

Transport i 
emmagatzem. 

5,67  4,54 - - - - 4,54 

Professionals 
científiques i 
administratives 

5,11  4,66 8,04 3,95 3,16 2,63 10,32 

Artístiques, 
recreatives i 
altres serveis 

4,42  7,6 5,04 2,2 5,88 15,52 - 

Immobiliàries -  - 19,7 2,93 4,71 13,43 11,49 

Administració 
pública 

6,60  7,92 4,57 5,86 7,7 3,83 4,1 

Educació 3,3  1,28 3,70 2,78 3,53 3,38 4,61 

Sanitat i serveis 
socials 

6,29  0,77 6,46 13,32 2,19 3,6 5,56 

Font: Anuari Econòmic Comarcal 2018. BBVA 
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Font: Anuari Econòmic Comarcal 2018. BBVA 

 

2. Estructura del mercat de treball  

 

Pel que fa a la distribució del mercat de 

treball, l’Alt Urgell té un comportament similar 

a la representativitat dels sectors econòmics, 

amb una important diversificació laboral.  

 

És, de fet, la única comarca de l’Alt Pirineu on 

tots els grans sectors (primari, indústria, 

construcció i serveis) superen la barrera del 

5% en número global de persones afiliades. I 

en sentit contrari, no hi ha cap sector que 

acumuli més d’un 20% de treballadors, 

situació que es dona al Pallars Sobirà, l’Alta 

Ribagorça i a la Val d’Aran, on el sector de l’hostaleria té una representativitat sempre 

més alta del 20%. O el cas del Pallars Jussà, on les activitats sanitàries representen 

també més d’un 20% de les afiliacions. 

 

És també l’únic territori alt pirinenc on subsectors poc representants al conjunt de la 

demarcació, hi tenen un paper destacat. Això ocorre, per exemple, en el cas de les 

activitats professionals i tècniques, on no hi ha cap territori que arribi al 3,5% d’afiliats 

mentre que a l’Alt Urgell és del 5,6%; el transport i l’emmagatzematge, amb un 6,44% 

dels afiliats, només equiparable al 6,11% de l’Alta Ribagorça, o la indústria 

manufacturera, amb un 12,61% d’afiliacions, molt superior al 5,76% del Pallars Sobirà o 

al 5,31% del Pallars Jussà, les comarques que segueixen.   
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Gràfic 1. Pes de cada sector al VAB comarcal, diferenciant indústries 

manufactureres i indústries d'energia, aigua i gas (2016)

Primari Ind. manufactureres Ind. energia, aigua i gas Construcció Serveis

L’estructura del mercat 
de treball a l’Alt Urgell ve 
marcada per l’estabilitat 
laboral al llarg de l’any i 
per una important 
diversificació dels sectors 
i subsectors que generen 
activitat  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 
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Pel que fa a l’evolució durant l’any del número d’afiliacions, l’Alt Urgell presenta una 

estabilitat notable, fet que la diferencia dels territoris més influïts per l’activitat turística. 

Això ocorre especialment a la Val d’Aran, amb un patró molt característic i vinculat a 

l’activitat laboral que genera el turisme de neu. I també de la Cerdanya. Els patrons del 

Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça son molt menys marcats, però també pot apreciar-se 

una certa estacionalitat, tant d’estiu com d’hivern. En el cas de l’Alt Urgell i el Pallars 

Jussà es perceben uns pics molt pocs marcats més influïts per la temporada d’estiu.  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

 

 

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Mar.
2018

Jun.
2018

Set.
2018

Des.
2018

Mar.
2019

Jun.
2019

Set.
2019

Des.
2019

Mar.
2020

Jun.
2020

Set.
2020

Gràfic 3. Evolució de l'afiliació al Règim general de la Seguretat social. 

Març 2018 - Setembre 2020.

Aran Alt Urgell Alta Ribagorça Cerdanya Pallars Jussà Pallars Sobirà



PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DE L’ALT URGELL 

DIAGNOSI 
 

 

8 

3. La incidència dels ERTO a l’Alt Urgell 

 
A l’Alt Urgell, amb dades del 2 de juliol, més de 1.500 persones s’han vist afectades per 

un expedient de regulació derivat de la paralització de l’activitat de les empreses per 

ordre de les autoritats o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 

producció conseqüents de la situació de crisi.  

Taula 2. Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per comarca. Juliol 2020 

 

Expedients 
"força major" 

Persones 
afectades 

Expedients 
"Altres causes" 

Persones 
afectades 

Total 
persones 
afectades 

Alt Urgell 306 1478 15 69 1.547 

Alta Ribagorça 71 199 11 18 217 

Cerdanya 412 1704 15 50 1.754 

Pallars Jussà 174 520 2 8 528 

Pallars Sobirà 135 382 0 0 382 

Val d' Aran 232 909 63 957 1.866 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu (2 de juliol de 2020) 

 

Aquesta xifra representa el 7,68% del total de la població de la comarca i l’11,99% de la 

població en edat de treballar.  

Si la comparem amb les dades d’altres comarques de l’Alt Pirineu i de l’Aran, s’observa 

que l’Alt Urgell es situa en una posició intermitja, ocupant la tercera posició darrere de 

la Val d’Aran i la Cerdanya, tan en el total de persones afectades per ERTO (taula 2), 

com en el percentatge sobre la població total i sobre la població en edat de treball que 

aquestes representen (gràfics 4 i 5 a continuació).   

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i de 

l’Idescat. Juliol 2020.  
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En el mateix sentit, si comparem el 

nombre de persones afectades per 

ERTO respecte al nombre d’assalariats, 

els expedients de regulació que es van 

tramitar a l’Alt Urgell en un moment 

inicial de la crisi van afectar entre un 30 

i un 35% del total d’assalariats de la 

comarca. 

El mapa que es mostra a continuació, 

elaborat pel Servei Cientificotècnic de 

Cartografia i SIG de la Universitat de 

Lleida amb dades del maig de 2020, 

il·lustra aquestes dades. 

 

Per altra banda, els sectors més afectats 

pels expedients de regulació a l’Alt 

Urgell són: l’hostaleria, el comerç i la 

indústria (ind. manufacturera i altres 

indústries).  

Es donen però algunes particularitats 

municipals. Als municipis de La Seu 

d’Urgell i a Montferrer i Castellbó el 

sector més afectat és el comerç; i a la 

Ribera d’Urgellet, Alàs i Cerc i Oliana, 

és el de la indústria. 

A l’analitzar aquetes dades, però, cal 

tenir en compte que al tractar-se de 

comunitats petites, amb números 

baixos tant d’afiliats com de comptes 

de cotització, les dinàmiques d’una o 

d’unes poques empreses poden tenir 

una gran incidència sobre el global de 

les dades.  

  

 

A l’Alt Urgell, entre el 30 i 
el 35% de les persones 
assalariades s’han vist 
afectades per un ERTO 
com a conseqüència de la 
crisi sanitària.  
manufactureres. 

Font: Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la 

Universitat de Lleida. 

 

Treballadors afectats per ERTO respecte 

assalariats totals. Maig 2020 

 

Treballadors afectats per ERTO per sectors 

d’activitat. Maig 2020 

 

Font: Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la 

Universitat de Lleida. 
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4. L’evolució de l’atur  

 

Tal i com s’observa a la gràfica 6, durant el 

2018 i el 2019 l’atur de la comarca va oscil·lar 

entre les 750 i 860 persones 

aproximadament, mantenint un nombre 

d’aturats força estable al llarg de l’any. A partir 

de l’abril del 2020, coincidint amb els mesos 

inicials d’afectació de la crisi sanitària, la taxa 

d’aturats es va incrementant progressivament 

amb l’excepció del juliol, en que el número disminueix, per tornar a augmentar els mesos 

d’agost, setembre i octubre. En aquest darrer mes, la xifra d’aturats a la comarca 

ascendeix fins a les 1.054 persones. Això representa un augment del 36,35% d’aturats 

respecte al mateix període de l’any anterior.    

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

Per analitzar més en detall el que succeeix a la resta de l’Alt Pirineu i a l’Aran, podem 

tornar a mostrar el gràfic 3, exposat ja a l’apartat 1 d’aquesta diagnosi.  

Aquí es veu com l’Aran i la Cerdanya, que tenen una dinàmica habitual d’oscil·lació 

hivern-estiu en el nombre d’afiliacions, presenten una caiguda sobtada d’aquestes el 

mes de març, accelerant-se respecte a anys anteriors i coincidint amb l’estat d’alarma. 

A la Val d’Aran el nombre de treballadors es recupera al setembre, amb una dinàmica 

similar a la del mateix més de l’any anterior. No passa el mateix a la Cerdanya, on també 

hi ha una certa recuperació els mesos d’estiu, però sense arribar a la dinàmica d’anys 

anteriors. Caldrà veure les dades d’afiliació del quart trimestre per comprovar si 

efectivament la dinàmica laboral pot o no recuperar-se.  
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Gràfica 6. Evolució de l'atur registrat a l'Alt Urgell
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L’atur a l’Alt Urgell al 
setembre del 2020 havia 
augmentat un 34,22% 
respecte al mateix 
període de l’any anterior.  
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En el cas del Pallars Sobirà i de l’Alta Ribagorça, la temporada d’estiu aporta una certa 

recuperació en el nombre d’afiliats, però en cap cas torna al nombre habitual de 

treballadors d’altres anys, essent, en aquest sentit, dues de les comarques on 

s’evidencien més ràpidament els efectes de la crisi.    

Finalment, a l’Alt Urgell i molt especialment al 

Pallars Jussà, el nombre d’afiliacions es 

manté relativament estable. Sí bé és cert que 

l’aturada del mesos de primavera va significar 

una disminució en el nombre d’afiliacions, els 

mesos d’estiu aquestes es recuperen i en el 

cas del Pallars Jussà, fins i tot augmenten 

respecte al mateix període de l’any anterior.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Si posem l’enfoc en la taxa d’atur registral 

(Relació entre la població desocupada 

registrada mensualment a les oficines 

d'ocupació i la població activa local estimada 

trimestralment)  a juny del 2020, l’Alt Urgell 

experimenta una variació interanual de la 

taxa d’atur registral d’un 34,97%, essent 

inferior a la resta de comarques del seu 

àmbit territorial i de la mitjana de Catalunya 

(35,76%).  
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Gràfic 3. Evolució de l'afiliació al Règim general de la Seguretat social. 

Març 2018 - Setembre 2020.
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L’Alt Urgell ha mantingut 
un increment estable de la 
taxa d’atur registral al 
voltant del 35% respecte a 
l’any anterior, valor 
significativament inferior al 
de la majoria de territoris 
de l’Alt Pirineu i de l’Aran.  

El nombre de persones 
afiliades al règim general 
de la Seguretat Social es 
manté relativament 
estable a l’Alt Urgell a 
pesar de la situació de 
crisi.  
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Aquesta situació canvia lleugerament els mesos d’estiu. D’aquesta manera, l’Alt Urgell 

manté una taxa d’atur registral del 12,51%, fet que continua suposant una variació, 

respecte al mateix període de l’any anterior, del 36,35%.  

En canvi, en altres comarques aquesta variació interanual disminueix significativament. 

Aquest és el cas de la Cerdanya, que se situa en una variació similar a la de l’Alt Urgell, 

tot i que cal tenir en compte que al mes de juny l’augment respecte a l’any anterior fou 

de més del 50%.  

També és el cas del Pallars Jussà, que aconsegueix situar-se en una variació de només 

el 22% respecte a l’any anterior. I a la vegada és la comarca que més s’assimila en 

comportament al que té el conjunt de Catalunya.  

Per contra, i en paral·lel al que es detecta amb les dades d’afiliació, comarques com 

l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, experimenten un cert alleujament durant els darrers 

mesos, però continuen mantenint variacions de l’atur molt elevades.  

I en el cas de la Val d’Aran, el setembre torna a representar xifres d’atur tant elevades 

com als mesos primaverals.  

Les dades del proper trimestre permetran fer un anàlisi més en profunditat de com està 

afectant la crisi a les diferents comarques. En tot cas, pot dir-se que fins al moment, 

sembla que la variació interanual de l’atur registral es manté estable a l’Alt Urgell i al 

voltant del 35%. I que la comarca que està resistint millor la situació és el Pallars Jussà.  

Taula 3. Taxa d’atur registral. Juny 2020 Taula 4. Taxa d’atur registral. Octubre 2020 

 
Taxa 
atur 

registral 
Atur 

registrat 
Variació 

interanual (%) 

Alt Urgell 12,46% 992 34,97% 

Alta 
Ribagorça 

10,19% 156 122,86% 

Cerdanya 8,27% 664 53,00% 

Pallars 
Jussà 

12,72% 711 35,95% 

Pallars 
Sobirà 

12,47% 363 99,45% 

Aran 12,43% 521 63,84% 

Catalunya 13,40% 485.019 35,76% 
 

 
Taxa 
atur 

registral 
Atur 

registrat 
Variació 

interanual (%) 

Alt Urgell 12,51% 1054 36,35% 

Alta 
Ribagorça 

9,18% 169 49,56% 

Cerdanya 7,75% 689 35,90% 

Pallars 
Jussà 

12,21% 730 22,07% 

Pallars 
Sobirà 

10,67% 384 42,75% 

Aran 10,49% 573 65,13% 

Catalunya 13,12% 478.201 25,12% 
 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

En relació amb el perfil de les persones 

aturades i les variacions d’aquest que s’han 

pogut generar com a conseqüència de la crisi 

pel Covid19, s’observa que la franja d’edat 

que ha patit un major increment de persones 

aturades respecte el mateix període de l’any 

anterior són persones joves. En el cas de l’Alt 

Urgell, els joves d’entre 25 i 29 anys, han 

patit un increment del 73% en la taxa d’atur 

El col·lectiu en el que es  

registra un major 
increment de l’atur a tot 
Catalunya són les persones 
joves. En el cas de l’Alt 
Urgell, el nombre de 
persones aturades d’entre 
25 i 29 anys augmenta en 
un 73% respecte l’any 
anterior. 
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registrat. El col·lectiu que segueix és el de la franja prèvia, dels 20 als 24 anys, en que 

l’augment de la taxa d’atur ha estat d’un 50%.    

Les dues franges d’edat que també enregistren percentatges força elevats, darrere dels 

joves, són les persones d’entre 40 als 44 anys, amb un increment del 48%, i la de 60 a 

64, amb un augment del 41% respecte l’any anterior.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

Taula 5. Taxa d'aturats per edat al setembre del 2020 

  2019 2020 
Variació 

internaual 

Menors de 20 18 18 0% 

De 20 a 24 42 63 50% 

De 25 a 29 63 109 73% 

De 30 a 34 69 98 42% 

De 35 a 39 68 90 32% 

De 40 a 44 75 111 48% 

De 45 a 49 98 117 19% 

De 50 a 54 111 136 23% 

De 55 a 59 112 132 18% 

De 60 a 64 92 130 41% 

Total 748 1.004 34% 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

Aquesta forta afectació de la crisi sobre les persones joves però, no és una característica 

específica de l’Alt Urgell, si no que es repeteix de forma similar a la resta de territoris de 

Catalunya. Així, al conjunt de Catalunya la taxa d’activitat juvenil, de persones entre 16 

a 29 anys, assoleix un nivell mínim històric.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Menors
de 20

De 20 a
24

De 25 a
29

De 30 a
34

De 35 a
39

De 40 a
44

De 45 a
49

De 50 a
54

De 55 a
59

De 60 a
64

Més de
64

Gràfic 7. Taxa d'aturats a l'Alt Urgell per franges edat. 

Setembre del 2019 i 2020

2019 2020



PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DE L’ALT URGELL 

DIAGNOSI 
 

 

14 

 

Font: Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades de l’EPA (Idescat i INE) 

Aquests resultats mostren com en conjunt la crisi sanitària està afectant especialment al 

jovent amb majors caigudes de l’ocupació. Un col·lectiu que a més es caracteritza per 

unes condicions laborals menys estables, amb més temporalitat (el 45,2% de l’ocupació 

assalariada juvenil) i més parcialitat (el 24,6% de l’ocupació assalariada juvenil) segons 

el Butlletí de joves i mercat de treball del segon trimestre del 2020, de l’Observatori de 

Treball i Model Productiu. 

Pel què fa al sexe de les persones aturades 

a l’Alt Urgell, s’observa que l’augment de la 

taxa d’atur ha afectat d’una manera 

lleugerament superior als homes respecte a 

les dones.  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

55%
45%

Taxa d'atur a l'Alt Urgell per 
sexe el setembre de 2019

Dones Homes

53%
47%

Taxa d'atur a l'Alt Urgell per 
sexe el setembre de 2020

Dones Homes

La distribució de l’atur 
segons sexes mostra que hi 
ha un lleuger increment 
d’aquest en els homes. 
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Segons les dades de l’Observatori del 

Treball i Model Productiu, l’hostaleria, el 

comerç, la construcció i les indústries 

manufactureres són les seccions 

econòmiques que enregistren una major 

taxa de persones aturades el setembre del 

2020.  

Amb l’excepció del sector de la construcció, 

que es manté estable respecte a l’any 

anterior, la resta de sectors han incrementat 

la taxa d’atur registrat però han mantingut 

una distribució similar a la del 2019.  

L’hostaleria i el comerç encapçalen 

l’augment més gran en número d’aturats (47 i 43 respectivament) i les indústries 

manufactureres, amb un increment de 31 persones en situació d’atur, es col·loquen per 

davant de la construcció en número de persones aturades. En aquest darrer cas, serà 

rellevant seguir-ne l’evolució, ja que durant aquest més ha estat, d’entre els sector que 

genera major ocupació a la comarca, el que ha presentat una variació de l’atur registrat 

més important respecte al 2019, amb un increment del 59%.   

Altres sectors minoritaris han presentat increments similars, però en aquest cas, cal tenir 

en compte que tractant-se de números d’aturats tant baixos, una petita variació pot 

representar increments o disminucions molt acusades, però globalment poc 

significatives.   

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 
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Les seccions econòmiques 
que enregistren una major 
taxa d’atur el setembre del 
2020 són l’hostaleria, el 
comerç, les indústries 
manufactureres i la 
construcció. D’aquestes, 
les indústries 
manufactureres són les 
que registren un 
increment més important.  
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Només a tall informatiu, perquè les xifres són molt reduïdes i no tenen valor a nivell 

estadístic, exposem les dades d’atur registral per municipis.  

 

 

Atur registrat 
Octubre de 2020  

Variació 
respecte al 
mes 
anterior 

Taxa d'atur 
registral 
Setembre de 
2020 

Alàs i Cerc 12 1 12,64% 

Arsèguel 3 0 9,68% 

Bassella 4 0 4,49% 

Cabó 5 0 13,51% 

Cava 2 0 13,51% 

Coll de Nargó 17 1 7,44% 

Estamariu 4 0 10,00% 

Fígols i Alinyà 7 0 9,09% 

Jose i Tuixén 3 0 8,57% 
Montferrer i 
Castellbò 34 3 8,99% 

Oliana 71 2 8,24% 

Organyà 34 1 10,00% 

Peramola 6 1 3,73% 

El Pont de Bar 14 2 20,34% 

Ribera d'Urgellet 29 3 7,72% 

La Seu d'Urgell 762 28 14,63% 

Les Valls d'Aguilar 26 4 10,33% 

La Vansa i Fórnols 13 4 16,67% 

Alt Urgell 1054 50 12,51% 
 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

 

  

 

 

 

 

 

 

Atur per municipis a l’Alt Urgell a l’octubre del 2020  
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5. Dinàmica de contractacions 

 

Finalment, tal i com s’observa al mapa 

sobre l’evolució dels contractes d’abril 

de 2020 respecte el mateix mes del 

2019, cap comarca de Catalunya ha 

pogut mantenir el ritme de 

contractacions en el mes inicial de crisi 

derivada de la Covid19.  

En el cas de l’Alt Urgell, la comarca es 

va situar en aquell moment entre els 

territoris que van enregistrar una major 

pèrdua de contractacions amb una 

caiguda de més del 80%, equiparant-se 

a la dinàmica de les comarques més 

turístiques del país.  

 

 

Si s’observen les dinàmiques de contractacions 

a l’Alt Urgell el mes de setembre, període en el 

qual el país ja ha sortit de la primera situació 

d’estat d’alarma i confinament total, els 

percentatges no són tan accentuats com al mes 

d’abril. Tot i això, entre les persones més joves 

i més grans, la caiguda de contractacions arriba 

a ser d’entre un 50 i un 67% respecte el mateix 

mes de l’any passat.  

 

Evolució de les contractacions a l’Alt Urgell. Setembre 2019 i 2020 

 2019 2020 Evolució 

Menors de 20 anys 61 28 -54% 

De 20 a 24 99 64 -35% 

De 25 a 29 67 76 13% 

De 30 a 34 43 53 23% 

De 35 a 39 57 49 -14% 

De 40 a 44 70 54 -23% 

De 45 a 49 42 46 10% 

De 50 a 54 38 44 16% 

De 55 a 59 30 20 -33% 

De 60 a 64 16 9 -44% 

Més de 64 3 1 -67% 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

Font: Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la 

Universitat de Lleida. 

 

La  caiguda en el nombre 
de contractes el mes de 
setembre del 2020 
respecte al 2019 a l’Alt 
Urgell és important i es 
concentra en les franges 
d’edat més joves i més 
grans.  
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Si comparem l’evolució de la contractació a tota la demarcació de l’Alt Pirineu, i prenent 

com a referència el mes d’octubre, l’Alt Urgell presenta una caiguda en el nombre de 

contractacions d’un 30,93% respecte a la mitjana del mateix mes i dels últims 5 anys.  

Aquestes caigudes s’observen també a la Val d’Aran, amb un 34,07%; al Pallars Sobirà, 

amb un 32,91% i a la Cerdanya, amb un 26,10%. Per contra, són molt menors a l’Alta 

Ribagorça, amb una caiguda de només el 9% i al Pallars Jussà, amb un 7,07%.  

 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 
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