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SEC 

Us informem que aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels  
Programes de suport al desenvolupament local i compta amb el finançament del Fons Social Europeu. 
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Atur total 

A 31 de març de 2015, l’atur total al Segrià Sec era de 81 persones. La xifra 
ha registrat una evolució decreixent des de començament de l’any, 
equivalent al -5,82%. En termes comparatius, l’evolució al conjunt de 
Catalunya ha estat d’una reducció del 0,3%, mentre que a la comarca s’ha 
donat un increment de l’atur del 0,9%.  

Per municipis, les taxes d’atur registral1 són les següents: 

 T. atur registral Atur registrat Variació interanual 

Almatret 11,21% 12 33,33% 

Llardecans 6,44 % 13 -7,14% 

Maials 8,97% 35 0,00% 

Sarroca de Ll. 9,50% 17 -10,53% 

Torrebesses 8,20% 10 -9,09% 

Segrià 16,43% 15.621 -4,72% 

Catalunya 16,83% 575.948 -7.83% 
 

Tal i com es mostra a la taula, l’atur registral és sensiblement més baix a 
tots els municipis del Segrià Sec que la mitjana comarcal i catalana. En 
termes generals, l’evolució també és millor al Segrià Sec, tot i que Almatret 
ha sofert un empitjorament significatiu. En la vessant positiva, destaca la 
reducció a Sarroca i a Torrebesses, gairebé del 10%.  

Atur segons sexe  

Per sexes, al conjunt del Segrià Sec trobem 42 homes i 39 dones en 
situació d’atur (52% d’atur masculí).  

  

                                       
1 La taxa d'atur és la variable sintètica més característica de l'atur en el mercat de treball; 
mostra la relació entre la població aturada i la població activa (que es calcula com a suma de 
la població aturada i la població ocupada). L'Observatori d'Empresa i Ocupació ha definit un 
nou indicador, la taxa d'atur registral, calculat a partir de valors obtinguts de registres 
administratius. La taxa d'atur registral mesura la relació existent entre l'atur registrat i una 
aproximació a la població activa registrada (calculada com a suma de l'atur registrat i les 
afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys resident en el territori 
considerat). Aquest indicador s'ofereix per a diversos nivells territorials inclòs el municipal. 
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Per municipis, trobem la següent distribució: 

 Homes Dones Total Homes (p) Dones (p) 
Almatret 5 5 10 50% 50% 
Llardecans 5 7 12 42% 58% 
Maials 21 17 38 55% 45% 
Sarroca 8 4 12 67% 33% 
Torrebesses 3 6 9 33% 67% 

 42 39 81 52% 48% 

Atur segons grup d’edat 

Per grups d’edat quinquennals, trobem persones en situació d’atur a tots els 
estrats, essent els més nombrosos entre els 35 i els 49.  

 

Pel que fa a l‘evolució trimestral, l’atur ha crescut als grups 35 a 39, i 60 a 
64. Ha aparegut nou atur als menors de 20 i entre 20 i 24 mentre que s’ha 
reduït a la resta.  
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Contractació 

Durant els tres primers mesos de 2015 s’han formalitzat 73 contractes 
laborals al Segrià Sec, el qual suposa una notable reducció respecte els 125 
contractes del darrer trimestre de 2014.  

Dels 73 contractes realitzats, 6 van ser indefinits i 67 temporals. Entre els 
primers, 1 va ser un convertit en indefinit i 5 van ser ordinaris. Respecte els 
temporals, 18 van ser eventuals per circumstàncies de producció i 45 per 
obra i servei. 19 contractes han estat convinguts per a durades inferiors a 1 
any i n’apareixen 47 sense durada específica.  

 

El sector amb més contractació és l’agricultura, amb 28 contractes (4 dels 
quals indefinits), al sector serveis en trobem 18 (2 indefinits), la construcció 
n’aporta 17 (sense indefinits) i 10 per la indústria (1 indefinit).  

 

En relació als sexes, 63 contractes són amb homes i 10 amb dones; i pel 
que fa al nivell d’estudis, el gruix dels contractes estudis primaris complerts 
o bé educació general.  

En termes d’edats, trobem 8 contractes entre vint i vint-i-cinc anys, 10 
entre vint-i-cinc i trenta, 37 entre trenta i quaranta-cinc i 18 entre els 
majors de quaranta-cinc.  
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En relació al gran grup d’ocupació, la major part dels contractes 
corresponen a ocupacions elementals (45), 8 en activitats d’atenció al públic 
i 8 més en treballs qualificats, 7 operadors i instal·ladors i 3 tècnics i 
professionals de suport.  

Finalment, pel que fa als municipis, la major part de les contractacions es 
van realitzar entre els residents a Maials (45), mentre que Sarroca i 
Llardecans en registren 8 i Almatret i Torrebesses 6.  
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Totes les dades incloses en aquest informe provenen de l’Observatori de l’Empresa i l’Ocupació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.  
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