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1 Introducció 

1.1 Presentació 
Aquest document conté l’informe socioeconòmic o diagnosi del territori del Segrià Sec, 

que agrupa els municipi de Sarroca de Lleida, Torrebesses, Llardecans, Maials i 

Almatret. La funció d’aquest informe és la recopilació de la informació necessària per 

tal de poder conèixer en quina situació es troba el territori del Segrià Sec a dia d’avui i 

poder consensuar les estratègies de desenvolupament local que es creguin oportunes i 

necessàries. 

En termes generals aquesta diagnosi consisteix en un estudi descriptiu de les 

problemàtiques existents en el nostre territori, amb l’objectiu de comprendre les 

condicions i els processos que les determinen i conèixer els seus efectes en les 

situacions o fenòmens emergents d’aquestes problemàtiques. Per tant, l’informe 

socioeconòmic es concentra en els elements quantitatius dels indicadors demogràfics i 

socioeconòmics existents i als quals es pot tenir accés. La finalitat és consolidar des 

d’un punt de vista tècnic, quantificable i comparatiu, una primera radiografia a partir de 

la qual si puguin afegir les consideracions personals i qualitatives dels diversos agents 

socioeconòmics presents en el territori.  

Els estudis de diagnosi pel desenvolupament local han de complir alguns requisits 

fonamentals, com oferir la informació que permeti entendre la problemàtica socio-

territorial que s’aborda, mitjançant l’ús de mètodes i tècniques d’investigació científica, 

tan de nivell quantitatiu i qualitatiu, durant la recopilació de dades i anàlisi de la 

informació; i finalment, ha de contenir una visió participativa dels actors del territori, 

valor que facilitarà que en el futur, el programa d’acció compti amb el suport.

Així doncs, cal ser conscients que tots els territoris disposen d’un conjunt de recursos 

que delimiten el seu potencial de desenvolupament endogen. Encara que la presència i 

el coneixement dels recursos no són suficients per estimular el desenvolupament local, 

és important identificar-los i aprofita’ls dins d’un marc operatiu coherent, estratègic i 

sostenible. Per tant, aquest document ha de permetre identifica els punts de suport sobre  
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els quals s’han de dissenyar i implementar les actuacions de desenvolupament local 

futures. 

Segons l’opinió dels experts en la matèria1 és important tenir en compte components 

que son decisius en una diagnosi com: 

Els recursos físics: situació geogràfica, clima, recursos naturals, etc 

Les infraestructures (tangibles i intangibles): econòmiques, socials i ambientals. 

En definitiva, el que es pretén obtenir amb aquest document és una visió sobre el 

territori, estructurada sobre dos eixos principals, encaminada a obtenir una radiografia 

acurada del territori a través de tècniques quantitatives i qualitatives amb l’objectiu de 

poder identificar i avaluar els avenços realitzats amb l’execució del Pla estratègic actual, 

encara en vigència.  

1.2 Estructura de la diagnosi 
Aquest informe de diagnosi que forma part de l’actualització del Pla estratègic del 

Segrià Sec  es proposa a partir de la realització d’un seguit d’entrevistes exploratòries i 

del recull d’informació en fonts primàries i secundàries en els àmbits següents:

Anàlisi demogràfic: L’anàlisi demogràfic es concentra en el principal recurs del 

territori, la seva població. Té el doble objectiu de determinar els patrons de creixement i 

les característiques demogràfiques centrals. A més a més, l’anàlisi demogràfic inclourà 

un anàlisi detallat del mercat de treball, que recollirà els aspectes d’ocupació i 

característiques de l’atur.

Mercat de treball: en segon apartat d’aquest bloc s’orienta a localitzar l’estructura 

actual del mercat de treball, analitzant les tendències i els patrons de creació d’ocupació 

i atur, prenent com a referència els sectors econòmics (agricultura, indústria, serveis i 

construcció). 

Ocupació: L’anàlisi de l’ocupació permetrà localitzar els sectors principals de 

treball al Segrià Sec, en comparació amb altres territoris de referència. D’aquesta 

                                               

1 Alburquerque (2003)
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manera, es cerquen les especificitats que presenta el mercat de treball local, així 

com les característiques de cada sector productiu. 

Estructura de l’atur: L’atur és un fenomen que ha anat guanyant importància 

durant els darrers anys, esdevenint un front d’actuació fonamental a combatre 

des de l’àmbit públic i la concertació. En aquest sentit, es realitzarà un anàlisi 

aprofundit dels diferents sectors, seccions i grups d’ocupació que durant els 

darrers anys han generat més desocupació en el territori del Segrià Sec. 

2 ANÀLISI DEMOGRÀFIC 
El coneixement de la base demogràfica i les característiques del mercat de treball local 

són un condicionant indispensable per implementar polítiques realistes i amb veritable 

capacitat d’impacte i obtenció de resultats. 

El desenvolupament local exigeix la mobilització i valorització com a tasca decisiva pel 

qual és imperativa una concepció àmplia del concepte recurs humà, el qual no és 

solament una eina o factor de producció, sinó un actor bàsic del procés de 

desenvolupament local. 

En aquest apartat i consta dos nivells d’anàlisi_ 

Evolució demogràfica i indicadors del Segrià Sec: on s’introduirà una recerca 

i anàlisi de fonts secundàries orientar i actualitzar la situació de la població en 

comparació amb la darrera diagnosi realitzada durant el disseny del Pla 

Estratègic del Segrià Sec l’any 2012. Es tindran en compte dades com l’equilibri 

de sexes, les piràmides de població i altres indicadors demogràfics.

Distribució de la població: El primer apartat concentrarà en les dades purament 

demogràfiques, fent èmfasi en la localització dels patrons d’evolució

demogràfica i distribució per grups. 

Indicadors socioeconòmics: El segon apartat recollirà un seguit d’indicadors 

què, des d’un òptica comparativa, situaran la realitat socioeconòmica dels 

territori. L’objectiu és localitzar les peculiaritats que presenta el territori del 

Segrià Sec respecte els valors d’altres territoris de referència com la comarca del 

Segrià o Catalunya.
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2.1 Evolució demogràfica i indicadors del Segrià Sec 

2.1.1 Distribució de la població del Segrià Sec 

A data de 15 de febrer de 2017 la població total del conjunt del Segrià Sec és de 2419 

habitants. El municipi més gran és Maials, amb un total de 949 habitants que representa 

el 39% de la població del Segrià Sec i un 0.45% del total de la comarca del Segrià. Pel 

contrari, el municipi més petit és Torrebesses amb un total de 293 habitants, un 12% del 

total del Segrià Sec, i un 0.14% de la comarca del Segrià. 

En termes agregats el Segrià Sec representa un 1.16% de la població del Segrià i un 

0.032% de la població de Catalunya.  

Figura 1: Distribució de població al Segrià Sec (2013-2017) 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padrons municipals 2017 
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om es pot observar en els gràfics anteriors els diversos municipis segueixen en la 

mateixa posició que el 2013 pel que fa a la distribució de població del Segrià Sec. Així 

doncs, el municipis amb més població és Maials amb un 39% del total seguit per 

Llardecans (20%), Sarroca de Lleida( 16%), Almatret (13%) i Torrebesses (12%). 

2.1.2 Evolució demogràfica 

Pel que fa a l’evolució històrica, el creixement de població més important del Segrià 

Sec es va donar durant el segle XIX, quan va passar de 1.524 habitants al cens de 1778 a 

6.794 al 1900, un creixement vegetatiu d’una mitjana anual del 3,5%. Seguint aquesta 

tendència, la població arriba al màxim històric al 1910, amb 7.315 habitants. 

Figura 2: Evolució demogràfica del segrià sec  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 2017 

A partir d’aquest moment, però, s’inicia un procés de pèrdua de població què es manté 

fins avui. La regressió demogràfica esdevé la tònica dominant, amb una mitjana del -
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Durant els darrers anys, la principal característica del Segrià Sec continua essent la 

regressió demogràfica. Com es pot veure a la taula, tots els pobles han perdut població 
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Taula 1: Padró continu del cens del Segrià Sec (1998-2017) 

Anys Almatret Llardecans Maials Sarroca Torrebesses
Segrià 

Sec
Segrià Catalunya

1998 488 639 1.005 489 337 2.958 164.382 6.148.000

1999 488 627 1.004 486 325 2.930 164.760 6.208.817

2000 484 625 985 481 323 2.898 165.198 6.261.999

2001 473 620 978 462 317 2.850 166.826 6.361.365

2002 468 614 957 456 317 2.812 169.593 6.506.440

2003 461 595 947 444 305 2.752 173.092 6.704.146

2004 452 583 950 437 298 2.720 176.618 6.813.319

2005 450 570 961 430 297 2.708 183.954 6.995.206

2006 443 562 973 446 305 2.729 187.326 7.134.697

2007 424 554 966 430 306 2.680 190.558 7.210.508

2008 415 545 977 438 298 2.673 197.391 7.364.078

2009 397 533 987 432 300 2.649 203.279 7.475.420

2010 399 521 1.006 433 299 2.658 205.724 7.512.381

2011 378 515 969 433 300 2.595 207.633 7.539.618

2012 354 512 980 408 302 2.608 209.965 7.570.908

2013 348 497 958 401 300 2.552 210.141 7.553.650

2014 333 497 959 403 291 2.525 209.768 7.518.903

2015 326 491 941 387 286 2.471 209.324 7.508.106

2016 327 476 950 374 293 2.454 208.881 7.522.596

(febrer)2017 317 475 949 385 293 2.419

Diferencial -171 -164 -56 -104 -44 -539 44.499 1.374.596

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 2017 
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Tal i com es pot observar a la taula els cens de població disminueix en tots els municipis 

que conformes la Comunitat de municipis del Segrià Sec essent Almatret i Llardecans 

els municipis que perden un major nombre d’habitants. La tendència que es dona a la 

regió del Segrià Sec contrasta amb les dinàmiques de la comarca del Segrià i de 

Catalunya on la població augmenta de forma significativa. 

A continuació es mostra una gràfica amb el creixement agregat pel mateix període 

(1998-2017). Al principi de l’anàlisi, els cinc municipis del Segrià Sec sumaven 2.958 

persones. La mitjana del Segrià Sec ha estat del -20.12%, en un període on la mitjana 

comarcal va ser un increment del 26% i la mitjana catalana va ser del 23%. 

Figura 4: Evolució demogràfica del Segrià Sec (1998-2017) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 2017 
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Figura 5: Creixement relatiu del Segrià Sec (1998-2017)

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 2017 

2.1.3 Població per sexes i grups d’edat 

Figura 6: Distribució per sexes 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 2017 
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Com s’observa aquesta tendència pel que fa a la distribució per sexes es dona a tots i 

cadascun dels municipis del Segrià Sec. Per tant, tots segueixen la mateixa tendència 

havent-hi un major nombres d’homes que de dones. 

Figura 7: Distribució per sexes i municipis 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels padrons municipals. 2017 

En termes comparatius, es pot observar que la distribució per grans grups d’edat al 

Segrià Sec presenta unes característiques molt diferenciades respecte a la comarca del 

Segrià i Catalunya. A la taula es pot observar el greu problema de regressió demogràfica 

que pateix el territori ja que el nombre de població menor de 14 es troba al 8,7%, la 

meitat del percentatge del Segrià i de Catalunya, a diferència del 32.6% de població 

major de 65 anys del Segrià Sec en contraposició al 18,5% de la mitjana de Catalunya. 

Taula 2: Distribució per grans grups d’edat 
 

Segrià Sec Segrià Catalunya

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

0 a 14 4,7% 4,1% 8,7% 7,8% 7,5% 15,9% 8,0% 7,5% 15,9%

15 a 64 34,3% 24,4% 58,7% 35,7% 32,8% 66,6% 34,4% 33,3% 65,6%
65 i 

més
15,4% 17,2% 32,6% 6,9% 9,3% 17,5% 7,1% 9,7% 18,5%

Totals 54,4% 45,6% 100,0% 50,4% 49,6% 100,0% 49,5% 50,5% 100,0%
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels padrons municipals i l’Idescat. 2017 
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A continuació es procedirà a l’anàlisi de les piràmides d’edat , mitjançant les quals el 

lector podrà tenir una idea acurada de quina és la distribució de la població segons 

l’edat en cadascun dels municipis del Segrià Sec. Es pot observar les diferències 

significatives entre els municipis del Segrià Sec i la piràmide de Catalunya. 

Figura 8: piràmides d’edat 
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Figura 9: Distribució per grans grups d’edat 

Tal i com es mostrava en la 

taula anterior es pot afirmar 

que el territori del Segrià Sec 

es troba immers en un procés 

de regressió demogràfica 

alarmant com es pot observar 

en aquesta imatge, on la baixa 

natalitat està comportant un 

envelliment accentuat de la 

població totalment discordant 

amb la mitjana comarcal i 

catalana. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de 
l’Idescat i dels padrons municipals. 2017 

2.1.4 Població per lloc de 

naixement 

Figura 10: Població segons lloc 
de naixement 
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entre els municipis, concretament, 
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respecte la resta amb un 3% pel cas 

de Llardecans i Sarroca, un 1% en 
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el cas de Torrebesses, i un 9% al municipi d’Almatret. Les comunitats més nombroses 

són la romanesa, senegalesa i gambiana.   

2.2 Nivell formatiu i coneixement del català 
Pel que  fa al nivell formatiu i coneixement del català podem afirmar que els municipis 

del Segrià Sec, tant de forma separada com conjunta, coincideixen en la dinàmica que es 

dona a la comarca del Segrià, així com la tendència del territori català. Potser només 

caldria destaca la absència de persones que no entenen la llengua catalana a diferència 

del Segrià (2%) i Catalunya (1%). 

Figura 11: Nivell formatiu i coneixement del català 

  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat  
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2.3 Índex de feminitat 
L’índex de feminitat mesura el número de dones que hi ha en un territori per cada 100 

homes. Es calcula dividint el nombre d’homes i el de dones.

Taula 3: Índex de Feminitat 
Homes Dones Feminitat (%)

Sarroca de Lleida 210 175 83,33

Torrebesses 157 136 86,62

Llardecans 248 227 91,53

Maials 526 423 80,42

Almatret 174 143 82,18

Segrià Sec 1315 1104 83,95

Segrià 105060 103821 98,82

Catalunya 3652339 3795993 103,93

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i dels padrons municipals. 2017 

Com es pot observar l’índex de feminitat als diversos municipis de la Comunitat es 

troba significativament per sota dels nivells que presenten la comarca del Segrià i el 

principat de Catalunya. Això es degut, en part, a la major presència d’homes que de 

dones pel que fa al còmput de població global. Les dades més altes es troben als 

municipis de Llardecans i Torrebesses, i les més baixes als municipis de Maials i 

Almatret. Pel que fa a la Comunitat (83,95%) ha disminuït significativament l’índex de 

feminitat, ja que el 2011 aquest era de 89,97%. 

2.4 Índex de fecunditat 
Aquest índex ens mostra el número de dones en edat fèrtil (entesa com dones entre 15 i 

49 anys) amb el número de nens i nenes (persones menors de 15 anys. L’indicador es 

mostra en percentatge i permet realitzar estimacions sobre el número de fills que té cada 

dona.  
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Taula 4: Índex de fecunditat 
Nens i nenes de 0-14 anys Dones en edat fèrtil Fecunditat (%) 

Sarroca de Lleida 33 59 55,93 
Torrebesses 27 50 54,00 
Llardecans 42 68 61,76 
Maials 99 140 70,71 
Almatret 10 41 24,39 
Segrià Sec 211 358 58,94 
Segrià  31.917 50.626 63 
Catalunya 1.167.830 1.836.746 64 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i dels padrons municipals. 2017 

Pel que fa a la fecunditat observem que la mitjana de conjunt de municipis que 

conformen la Comunitat es troba lleugerament per sota de la mitjana comarcal i de 

Catalunya. Cal destacar el cas de Maials que es situa sis punt per sobre de la mitjana 

catalana i contrasta amb la dada que ostenta el municipi d’Almatret amb un 24%, molt 

per sota de la mitjana i que provoca símptomes d’alarma i que representa un menor de 

15 anys per a cada tres dones en edat fèrtil.  

2.5 Índex d’envelliment 
L’índex d’envelliment mesura la relació entre la població de majors de 65 anys en 

relació a la població de menors de 15. Pot expressar-se en percentatges o en termes 

relatius. 

Taula 5: Índex d’envelliment 
Columna1 <de 15 anys > de 65 anys Envelliment (%) 
Sarroca de Lleida 33 138 418,18 
Torrebesses 27 93 344,44 
Llardecans 42 163 388,10 
Maials 99 278 280,81 
Almatret 10 116 1160,00 
Segrià Sec 211 777 368,25 
Segrià  33.17 33.167 106 
Catalunya 1.146.950 1.239.163 108 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i dels padrons municipals. 2017 

Observant la taula observem que tots els municipis es troben molt per damunt de la 

mitjana comarcal i catalana, dada que contrasta el problema de regressió demogràfica 

que afecta la Comunitat de municipis del Segrià Sec. El cas més alarmant és Almatret. 

Si en fem un lectura en termes relatius observem podem afirmar que a Almatret hi ha 

quasi 12 persones majors de 65 anys per a cada menor de 15, a diferència de la mitjana 
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del país on la dada es situa en 1,06 persones majors de 65 per a cada menor de 15, es a 

dir, molt equiparat.   

2.5.1 Índex de sobreenvelliment 

Aquest índex indica la relació entre les persones de més de 85 anys respecte les majors 

de 65. S’indica també en termes percentuals, expressant el nombre de persones de més 

85 anys per a cada persona de més de 65. 

Taula 6: Índex de sobreenvelliment 
Columna1 > de 85 anys > de 65 anys (%) sobreenvelliment 
Sarroca de Lleida 42 138 30,43 
Torbesses 24 93 25,81 
Llardecans 39 163 23,93 
Maials 65 278 23,38 
Almatret 20 116 17,24 
Segrià Sec 190 777 24,45 
Segrià  6355 36040 17,63 
Catalunya 220978 1375361 16,07 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i dels padrons municipals. 2017 

Com es pot observar a la taula tots el municipis es troben per damunt de la mitjana 

catalana en termes de sobreenvelliment. Destaca el cas de Sarroca de Lleida amb un 

30,43% tenint en compte que la mitjana catalana és d’un 16.07%, i també el de 

Torrebesses amb un 25,81%, per contra el municipi d’Almatret obté un 17,24% com a 

índex de sobreenvelliment.  

2.6 Índex de recanvi de població activa. 
El recanvi de la població activa indica una xifra especialment interessant, ja que 

relaciona la capacitat d’un territori de substituir la població que, per motius d’edat, està 

a punt de deixar de formar part de l’estructura productiva amb la que està a punt 

d’accedir-hi. 

Així, l’índex de recanvi relaciona les persones entre 15 i 19 anys amb les persones entre 

60 i 64 anys. La dada s’expressa en termes percentuals.
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Taula 7: Índex de recanvi de la població activa 
Columna1 60-64 anys 15-19 anys Recanvi 
Sarroca de Lleida 25 9 36 
Torrebesses 17 12 71 
Llardecans 42 12 29 
Maials 59 40 68 
Almatret 29 8 28 
Segrià Sec 172 81 47 
Segrià  9766 9868 101 
Catalunya 408085 351094 86 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i dels padrons municipals. 2017 

Com s’observa a la taula de la part superior tots els municipis es troben per sota de la 

mitjana comarcal (101%) i nacional (86%), essent Almatret (28%) i Sarroca de Lleida 

(36%) els casos més allunyats, al contrari de Torrebesses (71%) i Maials (68%). 

Aquestes dades ens mostren la greu situació que pot esdevenir a la Comunitat de 

municipis per la manca de població activa i les problemàtiques que això pot comportar. 

2.7 Índex de dependència 
L’índex de dependència té tres dimensions. En general, mesura la relació entre la 

població en edat de treballar (entre 16 i 65 anys) i la que no hi és, sigui per ser menor 

(15 o menys) o major d’edat (més de 65). 

Cal tenir en compte que l’índex de dependència presenta semblances amb l’indicador de 

població activa, però no s’han de confondre, ja que la població activa també recull 

aspectes com la situació de l’interessat (si està estudiant, si treballa de forma no 

remunerada, si no pot treballar...), els quals queden fora de la referència presa per 

l’índex de dependència. 

Taula 8: Índex de dependència 
Columna1 15 o menys 65 o més Entre 16 i 64 Dep. Juvenil Dep. Senil Dep. Global 

Almatret 10 116 191 5 61 66 

Llardecans 42 163 270 16 60 76 

Maials 99 278 532 19 52 71 

Sarroca de Lleida 33 138 214 15 64 80 

Torrebesses 27 93 173 16 54 69 

Segrià Sec 211 788 1.420 15 55 70 

Segrià 31.189 33.167  64.356   22 23  46  

Catalunya 1.146.950 1.239.163 2.386.113 22 24 47 
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2.7.1 Índex de dependència juvenil 

Pel que fa a la dependència juvenil, els municipis del Segrià Sec presenten indicadors 

inferiors a la mitjana catalana i del Segrià (ambdós amb un 22%). Aquesta dada es 

relaciona amb la reduïda quantitat de veïns dins la categoria de menors d’edat. Tal i com 

es pot observar a la taula de la part superior tots els municipis comunals presenten dades

per sota de la mitjana comarcal i nacional, essent Almatret (5%) el municipi amb una 

taxa de dependència més petita, i Maials (19%) el municipi que més s’acosta a la 

mitjana. 

2.7.2 Índex de dependència juvenil 

Pel que fa a la dependència senil, els municipis del Segrià Sec presenten indicadors 

entre dos i tres vegades superiors a les mitjanes de contrast (23% al Segrià i 24% a 

Catalunya). Aquesta dada té una forta relació amb l’índex d’envelliment.

Els valors més extrems es troben a Almatret, amb un 61% i a Sarroca, amb un 64%.  

2.7.3 Índex de dependència juvenil 

L’índex agregat relaciona les dues anteriors dimensions. Presenta la dada de població 

dependent, és a dir, indica el nombre de persones que, pel fet d’estar fora de l’edat de 

treballar, depenen dels ingressos d’una altra persona. 

Les dades de dependència són molt elevades a tot el Segrià Sec, amb una mitjana del 

60%. Cal dir que Almatret (66%) i Torrebesses (69%), encara que es troben per sobre 

de la mitjana, presenten uns indicadors menys dispars amb la mitjana comarcal que la 

resta de municipis (46%). Tot i que el cas de Sarroca de Lleida presenta un xifra 

alarmant amb un 80% de dependència global, seguida per Llardecans amb un 76%. 

Destaca el cas d’Almatret amb un baix índex de dependència juvenil, degut al nombre 

reduït de població per sota dels 15 anys, però amb nivells de dependència senil molt 

elevats que sumats a una natalitat semblant a la mitjana donaria nivells de dependència 

global bastant insostenibles. 
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Figura 12: Índex de dependència 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i dels padrons municipals. 2017 

3 Indicadors socioeconòmics 

3.1 Indicadors de renda 
Segons la revisió de les dades disponibles a l’Idescat no existeix informació actualitzada 

pel que fa als indicadors de renta dels municipis que conformen la Comunitat de 

municipis del Segrià Sec, per tant, davant d’aquesta carència es recuperaran les dades 

disponibles en l’antic informe socioeconòmic que data de l’any 2011.

3.1.1 Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 

Segons les dades disponibles a IDESCAT per a l’any 2009, la mitjana de les bases de 

cotització al Segrià Sec va ser de 12.303,04 €, amb una quota resultant mitjana de 

2.618,2 €, el que equival a una pressió fiscal per IRPF del 21,3%, tres punts per sota de 

la mitjana catalana i dos per sota del Segrià. 

Taula 9: Quotes de l’IRPF al Segrià Sec 

Almatret Llardecans Maials
Sarroca 

de Lleida
Torrebesses Segrià Sec Segrià Catalunya

Base 12.625 € 12.367 € 11.356 € 13.529 € 11.640 € 12.303 € 19.585 € 21.668 € 

Quota 2.373 € 2.759 € 2.702,00 € 3.228 € 2.029 € 2.618 € 4.604 € 5.276 € 

Ràtio 18,8% 22,3% 23,8% 23,9% 17,4% 21,3% 23,5% 24,3%

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2009. 
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Gràficament, podem apreciar les diferències entre les magnituds: 

Figura13: IRPF al Segrià Sec 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2011. 

Segons la taula anterior, la renda per càpita al Segrià Sec es situa en un 56,78% de la 

mitjana catalana. Entre els municipis, Sarroca de Lleida, amb un 62,44%, és el que obté 

els millors resultats, mentre que Maials, amb un 52,41% obté el diferencial més gran.  

Taula 10: Renda per càpita al Segrià Sec (índex 100=Catalunya) 

Almatret Llardecans Maials

Sarroca 

de 

Lleida

Torrebesses
Segrià 

Sec
Segrià Catalunya

Base 58,27 57,07 52,41 62,44 53,72 56,78 90,39 100,00

Quota 44,98 52,29 51,21 61,18 38,46 49,62 87,26 100,00
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2011. 

3.1.2 Impost de Béns Immobles (IBI) 

Les dades de l’impost de béns immobles, disponibles per a 2010, mostren com la quota 

mitjana de cada rebut és sensiblement més baixa que a la comarca i a la comunitat, amb 

un 95,6€ per rebut, mentre que al Segrià resulta de 358,7€ i 398 a Catalunya. 

En canvi, la quota per habitant és força més alta, amb una mitjana de 913,8€. Són 

especialment elevats els resultats d’Almatret (1.132,8€) i de Torrebesses (1.080,3€), 

mentre que a Sarroca de Lleida la situació és la contrària, amb una quota mitjana de 

709€, lleugerament per sota de les mitjanes comparades. 
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Taula 111: Impost de béns immobles al Segrià Sec 

Almatret Llardecans Maials

Sarroca 

de 

Lleida

Torrebesses
Segrià 

Sec
Segrià Catalunya

Nº de rebuts 452 474 873 307 323 2.429 153.570 5.491.099
Quota 

(milers)
21 43 86 44 39 233 55.090 2.185.270

Deute 

(milers)
21 43 83 43 39 229 54.842 2.044.356

Rebuts / 

habitants

Quota per 

rebut
46,4 € 90,7 € 98,5 € 143,3 € 120,7 € 95,9 € 358,7 € 398,0 €

Quota per 

habitant
1.132,8 € 909,8 € 867,8 € 709,0 € 1.080,3 € 913,8 € 746,5 € 730,9 €

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2010. 

IRPF
Figura 14: Indicadors de renda comparats amb l'entorn 

IBI

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2012. 
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4 El mercat de treball 

4.1 Ocupació 

4.1.1 Ocupació per sectors 

Taula 12: Ocupació per sectors al Segrià Sec 
 

 
Almatre

t 
Llardecan

s 
Maial

s 
Sarroca de 

Lleida 
Torrebesse

s 
Segrià 

Sec 
Segri

à 
Cataluny

a 
Agricultura 26 53 122 46 19 266 6.346 47.651 

Indústria 6 5 61 56 6 134 7.148 436.125 
Construcci
ó 5 0 23 0 0 28 5.186 166.890 

Serveis 21 64 89 30 13 217 62.594 2.310.561 

TOTAL 58 122 295 132 38 645 81274 2961227 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017 

Figura 15: Ocupació per sectors al Segrià Sec 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 
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Com es pot observar, tant a la taula com a la figura de la plana anterior, el sector 

productiu predominant a tots els municipis del Segrià Sec, excepte Sarroca de Lleida, és 

el sector agrícola. En especial a Torrebesses que arriba fins al 50% del total. Tal i com 

s’esmentava en el cas de Sarroca el primer sector productiu del municipi és la industria, 

seguit de l’agricultura i els serveis.

Fent una observació conjunta a tots els municipis comunals podem afirmar que al Segrià 

Sec el principal sector productiu és el sector agrícola amb un 41%, seguit pel sector 

serveis amb un 34%, la industria amb un 21% i el sector de la construcció amb un 4%. 

Cal destacar que en els municipis de Sarroca i Torrebesses les dades sobre els afiliats al 

sector de construcció són 0, fet que fa pensar que potser l’Idescat no disposa de dades.  

La realitat del Segrià Sec contrasta amb les de la comarca del Segrià i de Catalunya on 

el principal sector productiu són els serveis (77%) i (78%), seguit per la industria (9%) i 

(15%), el Segrià amb l’agricultura amb un 8% a diferència de Catalunya amb tant sols 

un 1%, i per últim, el sector de la construcció amb un (6%) cadascuna.  

Figura 16: Comparativa de sectors productius 
 

               Segrià Sec 2011                                Segrià Sec 2017 

  

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

Realitzant una comparació amb l’informe sociodemogràfic de l’any 2011 podem 

observar com el sector de la construcció ha estat el més colpejat per la crisi econòmica, 

fet que a provocat que el sector serveis i l’agricultura tinguin més protagonisme en la 

distribució dels sectors productius de la Comunitat de municipis. Tot i això aquesta 

figura ens mostra com una de les principals prioritats seguirà essent la diversificació de 

l’economia i la dignificació del sector primari.  
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 Figura 17: Comparativa de sectors productius 2017  
 
 

 Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

Com es pot observar en la figura de l’apartat superior existeixen unes diferències 

significatives pel que fa a la composició dels sectors productius del Segrià Sec en 

comparació amb les realitats comarcals i nacionals. La principal diferència la trobem en 

el sector primari, ja que al Segrià Sec aquest representa un 41% de l’activitat en 

compassió al Segrià (8%) i a Catalunya (1%). En canvi en el cas comarcal i nacional el 

sector prioritari és el sector serveis amb un 77% i 78% respectivament a diferència del 

Segrià Sec que només arriba al 34%.  

Si posem atenció en el sector industrial, aquest representa un 21% al Segrià Sec, 

bàsicament industria relacionada en la transformació dels productes agrícoles del 

territori. En canvi a nivell comarcal i nacional aquest sector només representa un 9% i 

15% respectivament. Per últim trobem el sector de la construcció que presenta xifres 

similars en el tres àmbits territorials.  

4.1.2 Afiliació al règim d’autònoms o al regim general de la Seguretat Social 

A continuació, es durà a terme un anàlisi tenint en compte aquestes variables que ens 

permetran tenir una idea més acurada del perfil laboral que es dona a la Comunitat de 

municipis del Segrià Sec en comparació a la comarca del Segrià i a Catalunya. 
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Figura 18: Afiliació segons règim i sector 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

En aquest gràfic podem observar la filiació dels treballadors/es del Segrià Sec als 

diferents règims existents a la Seguretat Social. A més a més, també ho podrem distingir 

per sectors. 

Així doncs, observem que pel que fa el règim d’autònoms aquests és concentren 

majoritàriament al sector de l’agricultura i dels serveis, a diferència dels sectors de la 

industria i serveis on la majoria d’afiliats ho estan al règim general, principalment a la 

industria, ja que la presència d’autònoms al sector serveis és força significativa. 

Figura 19: Afiliació segons règim i sector per municipis 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 
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Observant el gràfic de la plana anterior s’entén que en el conjunt del Segrià Sec és 

majoritària la presència de treballadors/es afiliats al règim d’autònoms que no pas al de

la Seguretat Social. Si desagreguem l’anàlisi per municipis podem afirmar que en tots, 

excepte a Sarroca de Lleida, és majoritari el nombre de treballadors autònoms que de la 

seguretat social. Destaquen el cas d’Almatret i de Torrebesses on la gran  majoria dels 

seus afiliats o són al règim d’autònoms. Els municipis amb més treballadors inscrits al 

règim general són Maials i Sarroca de Lleida, en el cas de Maials és obvi com a 

municipi més gran de la comunitat però si fem una comparativa proporcional és bastant 

similar al nombre d’autònoms.

Figura 19: Distribució dels autònoms per sectors i municipis. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

En aquest gràfic podem observar que la majoria dels autònoms es concentren al sector 

de l’agricultura, obvi si tenim present, que és el sector majoritari de l’economia 

productiva del Segrià Sec. El segueix el sector serveis en una proporció similar a tots els 

pobles. A continuació, trobem el sector de la construcció bastant minoritari en termes 

absoluts respecte als anteriors. Per últim, trobem el sector industria amb una 

representació molt minsa i inexistent a municipis com Almatret. 
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Figura 20: Distribució de règim general per sectors i municipis 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

En el cas del règim general observem que els sectors majoritaris són la industria i els 

serveis. En canvi la construcció i l’agricultura són molt residuals. En el cas del sector de 

la industria la majoria d’afiliats es localitzen a Maials i Sarroca de Lleida, a diferència 

de la resta de municipis on el sector de la industria es quasi inexistent.  

Pel que fa al sector serveis els dos municipis amb més afiliats són Maials i Llardecans, 

seguit de Sarroca i Almatret. Segons les dades proporcionades per l’Idescat a 

Torrebesses no hi ha presència de cap persona treballant en aquest sector i afiliat al 

règim general. 

Figura 21: Evolució de treballadors afiliats al règim d’autònoms al Segrià Sec 
(2008-2016) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 
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Com podem observar en el gràfic anterior el nombre d’autònoms del sector agrari a 

caigut significativament des de l’any 2008 (308) fins a dia d’avui, amb només 259. Pel 

que fa al sector dels serveis aquest també ha disminuït tot i que de manera poc 

significativa. El 2008 la xifra de treballadors autònoms del sector serveis era de 96 i el 

2016 de 84. Pel que fa al sector de la industria les xifres presentades no són 

significatives ja que són inexistents. Per últim, el sector de la construcció ha sofert una 

davallada respecte l’any 2015 on hi havia 30 persones al sector i el 2016 tant sols 6.

Figura22: Evolució de treballadors afiliats al règim general al Segrià Sec (2008-
2016) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

 
A diferència del gràfic anterior dels treballadors autònoms, en el cas del règim s’observa 

menys volatilitat que en els casos anteriors, on tant en els casos del sector de la industria 

i els serveis les xifres del 2008 i del 2016 són bastant similars. Sí que s’observa 

diferències en el sector de la construcció on es pot observar els efectes de la crisis 

econòmica passant de 13 treballadors el 2008 a 0 treballadors la resta d’anualitats, fins 

el 2016, que la xifra és situa en 17 degut a l’inici de la recuperació econòmica. 
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Figura 22: Evolució de la filiació agregada als règims de la Seguretat Socials al 
Segrià Sec (2008-2016) 

 Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

En el gràfic anterior podem observar l’evolució de la filiació de treballadors a la 

seguretat social. Des de l’any 2008 fins a l’actualitat, en el còmput global, s’ha passat 

d’un total de 683 treballadors a només 620. Aquest descens s’ha produït principalment 

en el sector de l’agricultura. Pel que fa la resta de sectors s’han mantingut estables amb 

petites variacions.  

Figura 23: Comparativa d’autònoms per sectors 
 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 
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Com podem observar, a la figura de la plana anterior, existeixen diferencies rellevants 

pel que fa a la distribució dels treballadors autònoms per sectors entre el Segrià Sec i els 

escenaris comarcal i nacional. Al Segrià Sec el gruix principal dels treballadors 

autònoms s’ubica al sector de l’agricultura, a diferència dels Segrià i Catalunya que es 

troben al sector serveis. Pel que fa a les resta de sectors les realitats comarcals i 

nacionals presenten nivells similars, a diferència del Segrià Sec que el segon sector és el 

de serveis, seguit per la construcció i la industria amb xifres poc rellevants. 

Figura 24: Comparativa del règim general per sectors 
 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

En la figura anterior, podem observar la distribució dels treballadors afiliats al règim 

general segons sectors. És ben visible que els tres casos presenten realitats 

diferenciades. Tant al Segrià com a Catalunya el sector principal està representat pel 

sector serveis, a diferència del Segrià Sec que presenta la industria com a sector 

predominant, tot i que seguit de molt a prop pels sector serveis. Pel que fa l’agricultura 

destaca el cas de la comarca del Segrià amb un 22%, a diferència dels altres exemples 

amb un 0%. Pel que fa al sector de la construcció, el Segrià Sec i Catalunya presenten 

xifres semblants, 6% i 5% respectivament, i en el cas del Segrià aquesta és més elevada 

amb un 10%. 
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4.1.3 Anàlisi individualitzat per municipis de la filiació als diversos règims 

de la Seguretat Social. 

En aquest apartat es procedirà a fer un anàlisi més acurat de cadascun dels municipis 

que conformen la comunitat de municipis del Segrià Sec. Cal tenir en compte la 

disposició del gràfic, ja que les sèries anuals es repeteixen diferenciant la filiació de 

treballadors autònoms i la filiació de treballadors al règim general. D’aquesta forma 

s’obté una visió comparativa de l’afiliació a les diverses modalitats de règims existents 

a la seguretat social. 

4.1.3.1 Almatret 

Figura 25: Evolució de la filiació agregada als règims de la Seguretat Socials a 
Almatret (2008-2016) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

En el cas d’Almatret observem, en primer lloc, que hi ha un major nombre de 

treballadors/es afiliats al règim d’autònoms que al règim general. Pel que fa als 

treballadors autònoms, el sector principal dins d’aquests és l’agricultura, seguit dels 

serveis  i la construcció, tot i que, és necessari destacar que els tres sectors representats 

dins de la filiació d’autònoms estan perdent treballadors en els darrers anys. Pel que fa 

als treballadors inscrits al règim general observem que el sector més representat és el 

sector serveis, seguit de la industria, tot i que en el còmput global el règim general que 

da molt per davall del règim d’autònoms. També es pot observa que des del 2013 s’ha 

iniciat la inscripció de treballadors al règim general dins del sector de la industria. 
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4.1.3.2 Torrebesses 

Figura 26: Evolució de la filiació agregada als règims de la Seguretat Socials a 
Torrebesses (2008-2016) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

En el cas de Torrebesses s’observen unes tendències similar que en el cas d’Almatret 

pel que fa als treballadors/es inscrits als règim d’autònoms. Veiem que el sector més 

representat és l’agricultura i els serveis, destacant al 2015 un pic de treballadors/es 

autònoms inscrits al sector de la construcció. Malauradament, també s’observa un 

descens dels treballadors/es inscrits als sector agrícola. Pel que fa als treballadors/es 

inscrits al règim general observem que el sector més representat és la indústria, tot i que 

s’observa un descens d’inscrits en els últims anys. Pel que a les dades disponibles 

referents als sector serveis s’observen irregularitats provinents de la manca de dades que 

dificulten una correcta interpretació de la situació actual d’aquest sector al municipi. 

4.1.3.3 Maials 

Figura 27: Evolució de la filiació agregada als règims de la Seguretat Socials a 
Maials (2008-2016) 

 
En el cas de Maials representacions similars als dos municipis anteriors, tot i que amb 

diferències que cal esmentar. En primer lloc, pel que fa al grup de treballadors/es 
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autònoms el sector més representat és l’agricultura, que  com en els casos anteriors 

també ha experimentat un descens significatiu. Observant el sector serveis també mostra 

signes clars de tendències a la baixa. Destacar les anualitats del 2015 i 2016 amb un 

petita presència de treballadors inscrits al sector de la industria i la construcció. Fent una 

ullada al nombre de treballadors/es inscrits al règim general observem que el sector més 

representatiu és el dels serveis, encara que aquest ha experimentat un descens 

significatiu en els últims anys equiparant-se amb el sector de la industria que ha

experimentat un lleuger creixement darrerament. Per últim, destacar que tot i ser més 

nombrós el nombre de treballadors/es inscrits al sector dels autònoms, i gual que a la 

resta de municipis, en el cas de Maials no existeix tanta diferència entre els inscrits al 

règim d’autònoms i al règim general.

4.1.3.4 Llardecans 

Figura 28: Evolució de la filiació agregada als règims de la Seguretat Socials a 
Llardecans (2008-2016) 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

El cas de Llardecans presenta peculiaritats respecte a les tendències generals que es 

donen a la resta de municipis analitzats, ja que les xifres totals de treballadors inscrits a 

les dos variants no presenten diferències tant significatives. En el sector dels autònoms 

seguim amb el sector agrícola com a més important, seguit pels serveis. Cal esmentar 

que el sector agrícola ha experimentat també un descens dels autònoms inscrits però 

menys acusat que en els altres exemples Pel que fa al règim general tenim en primera 

posició el sector serveis que va mantenint el seu per en l’evolució del temps tot i haver 

experimentat un petit descens des del 2008. En segon lloc, trobem la industria, que tot i 
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que representa una quantitat molt baixa de treballadors sembla que es va mantenint en el 

temps.  

4.1.3.5 Sarroca de Lleida 

Figura 29: Evolució de la filiació agregada als règims de la Seguretat Socials a 
Sarroca de Lleida (2008-2016) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

Sarroca de Lleida és el municipi que presenta més diferències respecte la resta pobles 

del Segrià Sec. En primer lloc, en nombre de treballadors/es inscrits al règim general 

sobrepassa al nombre de treballadors/es inscrit al règim d’autònoms. Així doncs, pel

que fa aquest darrer el sector principal segueix essent l’agricultura, tot i que ha 

experimentat un lleu descens en els darrers anys. Tot seguit trobem el sector dels serveis 

amb una representació sostinguda en el temps. Per últim, hi ha el sector de la 

construcció i la industria amb xifres similars, però que sembla que han experimentat un 

descens durant els últims anys. Pel que fa al règim general el principal sector és la 

industria encara que des del 2008 hagi experimentat un descens de quasi 25 treballadors. 

En segon lloc, trobem el sector serveis que ha experimentat un lleuger creixement, poc 

significatiu. Per acabar, destacar la presència del sector de la construcció el 2008 que ha 

quedat desert, en gran part, a la crisis severa que ha sofert aquest sector en aquest anys 

de crisis econòmica i social.  

Destacar la composició diferent del mercat de treball que es dona a Sarroca de Lleida 

com a municipi del Segrià Sec que es troba més a prop de la capital i amb un economia 

més industrialitzada. 
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4.1.3.6 Comparativa Segrià Sec, Segrià i Catalunya. 

Figura 30: Evolució de la filiació agregada als règims de la Seguretat Socials al 
Segrià Sec(2008-2016) 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

Figura 31: Evolució de la filiació agregada als règims de la Seguretat Socials al 
Segrià(2008-2016) 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2017. 

Figura 32: Evolució de la filiació agregada als règims de la Seguretat Socials a 
Catalunya (2008-2016)
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A la pàgina anterior podem observar les tres figures que mostren la composició de la 

filiació dels treballadors i treballadores en funció de la tipologia d’inscripció als 

diversos règims de la seguretat social, en concret al règim d’autònoms i de la seguretat 

social, i la seva evolució des de l’any 2008 fins al 2016. 

Pel que fa als tres escenaris que es presenten, el Segrià Sec, la comarca del Segrià i 

Catalunya presenten escenaris totalment diferenciats en tots els aspectes, sobretot pel 

que fa a la tipologia d’inscripcions al règim de la seguretat social. Així doncs, al Segrià 

Sec i Catalunya predominen els autònoms per damunt del règim general, a diferència 

del Segrià que presenta la situació inversa. Destaca el cas de Catalunya on les 

diferències entre les dos modalitats són molt destacades, a diferència del Segrià Sec on 

les divergències són menys significatives. 

Si ens referim als diversos sectors d’activitat presents en els tres escenaris les 

diferències entre aquests ja han estat comentades en planes anteriors d’aquest document.
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5 Atur  
Segons les dades de l’Observatori de l’Ocupació, al mes de desembre de 2016, l’atur 

total al Segrià Sec és de 68 persones. Aquesta dada suposa un creixement de sis 

persones respecte al passat trimestre, i una disminució de dos persones respecte al 

mateix trimestre de l’any passat on l’atur registrat es situava en 70 persones al Segrià 

Sec. 

En termes interanuals, però, les xifres s’han de llegir amb optimisme, ja que ens trobem 

que l’any 2016 és l’any amb menys atur des de l’esclat de la crisi econòmica i social per 

la que està travessant el país. Tot i que la diferència amb el desembre de l’any passat és 

de tan sols dos persones sí que s’ha reduït significativament els nivells d’atur registrat 

en comparació amb anys com el 2014 on el nombre d’aturats es situava en 87 persones, 

el mes de desembre. Ara bé, encara estem lluny d’assolir els nivells d’ocupació d’abans 

de la crisi on el nombre d’aturats al Segrià Sec, al mes de desembre de 2007, es trobava 

en tan sols 31 persones. 

Figura 33: Evolució de l’atur al Segrià Sec 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

En aquest gràfic s’observa la línia evolutiva de l’atur registrat del còmput dels cinc 

municipis que formen la Comunitat de municipis del Segrià Sec integrada per: Almatret, 

Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses. Aquest confirma que l’any 2016 és 

l’any on es registra menys atur des de l’esclat de la crisi, però que encara queda 

recorregut per assolir els nivells pre-crisi, tot i que, cal tenir en compte les 

característiques estructurals del mercat laboral del país. 
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Figura 33: Atur registrat per sexe 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

Si observem l’atur registrat des d’una òptica de gènere veiem que la problemàtica de la 

desocupació afecta de forma igual a dones i homes, encara que la xifra de les dones es 

situï un 1% per damunt dels homes. Així doncs, respecte al trimestre anterior 

s’equiparen les xifres ja que les dones es situaven lleugerament per damunt dels homes.

Figura 34: Atur registrat per sexe i municipi 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

Si desglossem l’atur registrat segons el sexe per a cadascun dels municipis si que 

s’observen diferències més significatives. Així doncs, en el cas de Maials i Torrebesses 

l’atur afecta més a les dones i en la resta de municipis l’atur és predominant en el sector 

masculí. Cal posar en especial atenció al col·lectiu femení, ja que representa un dels 

sectors més vulnerables i discriminats de la nostra societat.  
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Figura 35: Atur registrat per grups d’edat 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

Pel que fa a l’edat de les persones aturades, i tenint en compte el petit augment del 

nombre total de persones aturades, si que es pot destacar que aquest augment es 

concentra en les persones més grans de 50 anys, si tenim en compte les dades del 

trimestre anterior. Un fet a tenir en compte ja que aquest col·lectiu és un dels que 

presenta més dificultats alhora de reincorporar-se al mercat de treball.  

Els tres nivells més alts són les franges entre: 40 a 44 anys, seguit per la franja de 60 a 

64 anys i el grup de 25 a 29 i 30 a 35 anys per igual. Els nivells més baixos són entre els 

menors de 20 fins a 24 anys. 

Cal fer un lectura de les dades del gràfic anterior tenint en compte les característiques 

demogràfiques del Segrià Sec condicionat pel baix nombre de joves residents al 

territori, la meitat de la mitjana catalana, concretament.  

Taula 13: Atur registrat segons formació 
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Sarroca 0 0 1 9 0 1 1 12 
Torrebesses 0 0 1 4 1 0 1 7 
TOTAL 4 7 6 41 3 2 5 68 

Percentatge 6% 10% 9% 60% 4% 3% 7% 
100
% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

Pel que fa a la formació, trobem que el gruix de les persones aturades tenen la EGB o la 

ESO (60%). Comparativament, la resta de grups són menys importants: un 6% té els 

estudis primaris incomplerts; un 10% els estudis primaris complerts; un 9% declarà està 

en possessió d’un títol de formació professional; un 4% estudis tècnics superiors i un 

10% estudis universitaris.  

Taula 14: Comparativa de l’atur registrat amb el període anterior 

 
Població

Dada del 
període

Ràtio

Variació 
absoluta 

vs període 
anterior

Període 
anterior

Almatret 326 7 2,15% -1 8

Llardecans 491 9 1,83% -2 11

Maials 941 33 3,51% 8 25

Sarroca de Lleida 387 12 3,10% 3 9

Torrebesses 286 7 2,45% -2 9

Total 2.431 68 2,61% 6 62
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

Si ens fixem en els pobles per separat, trobem que la major part de l’atur es concentra a 

Maials, amb 33 aturats, seguit per Sarroca de Lleida, amb 12. En tercera posició tenim a 

Llardecans amb un total de 9 aturats. Per últim, trobem Almatret i Torrebesses on 

ambdós municipis comparteixen la xifra de 7 aturats. Si comparem les dades actuals 

amb les del trimestre anterior s’observa que Maials i Sarroca són els municipis que han 

augmentat més el nombre d’aturats, en 8 i 3 persones respectivament. La resta de 

municipis els han reduït en una persona a Almatret, i dos persones en els casos de 

Llardecans i Torrebesses. 

Si relacionem el número d’aturats amb la població total, trobem que a Maials és el 

municipi on hi ha més aturats relatius amb un 3,51% de la població aturada i que 
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Llardecans on n’hi ha menys amb tant sols un 1,83%. En segona posició és situa 

Sarroca de Lleida amb un 3,10%, seguit de Torrebesses amb un 2,45%, i finalment, 

Llardecans amb tan sols un 1,83%. 

5.1 Durada de la demanda 
La durada de la demanda és un indicador que mostra el temps que fa que la persona 

inscrita es troba en situació d’atur. La major part dels valors els trobem a les situacions 

d’atur de curta o molt curta duració. El 37% dels aturats fa menys de tres mesos que es 

troben en aquesta situació, xifra a la que caldria afegir un 10% addicional corresponent 

a persones entre tres i sis mesos, un 6% entre sis i nou mesos i un 6% fins a l’any.

Així, el 59%  del total d’atur correspon a aquests grups que comparativament amb el 

trimestre passat (66%) ha disminuït. Aquest fet suposa que el període de reinserció al 

mercat laboral és cada vegada més llarg i costos. 

A l’altre extrem, els aturats de llarga durada, persones amb més de 24 mesos a l’atur, 

representen el 25% del total. En aquesta franja la xifra augmenta respecte el trimestre 

passat (21%). Dinàmica que constata la dificultat de fer front a la desocupació crònica i 

com de necessari és emprendre mesures en aquest aspecte. 

Figura 36: Atur registrat segons durada 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu

Pel que fa als pobles, veiem que Torrebesses és el lloc on hi ha més persones amb una 

demanda curta (57% inferior a tres mesos), mentre que Almatret és on n’hi ha més amb 

la demanda de llarga duració (43% superior a vint-i-quatre mesos). La resta de 

municipis ostenten valors entre el 25% i el 33% en aquesta franja.  
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Figura 37: Atur registrat segons durada i  municipi

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

6 Contractació 

Figura 38: Contractacions laborals segons tipologia de contracte 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

Durant els tres darrers mesos al Segrià Sec s’han formalitzat  36 contractes laborals. Un 

descens significatiu si tenim en compte els 154 contractes formalitzats el trimestre 

passat, però dins de la normalitat del mercat laboral català on sempre disminueix la 

contractació i augmenta la desocupació en l’últim trimestre de l’any.   D’aquests, 4 han 

estat contractes ordinaris a temps indefinit i 3 contractes convertits en indefinits. La 

resta, un total de 29, són contractes d’obra i servei (19) i eventuals per circumstàncies 

de producció (10). Així doncs, s’observa que el gruix de la contractació, un 81% per ser 
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exactes, és caracteritza per contracte temporals en contraposició al 19% de contractació 

indefinida.  

Aquest fet mostra la baixa qualitat de l’ocupació que es crea al nostre mercat laboral 

definit cada vegada més per la poca estabilitat i seguretat que causa la contractació 

temporal.  

Figura 38: Contractacions segons sector productiu 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

Pel que fa al sector d’activitat, la gran majoria dels acords s’han produït al sector 

agrícola, amb 20 contractacions. Després d’aquest, trobem el sector  serveis amb 8; la 

construcció amb 5, i la indústria amb 3. Tot i que la tendència pel que fa a les 

contractacions per sector productius és mantenen similar al període anterior sí que cal 

destacar la disminució del nombre absolut de contractacions. La contractació segons el 

sector productiu respon a les característiques del model productiu establert al Segrià 

Sec. Una economia basada en el sector primari i la industria de transformació que se’n 

deriva.  

Figura 39: Contractacions realitzades segons sexe 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu
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Si tenim en compte la contractació des d’una perspectiva de gènere existeix una 

diferència abismal pel que fa a la contractació d’homes que a representat un 81% de les 

formalitzacions contractuals totals en contraposició al gènere femení que ni tan sols 

arriba al 20%. Tenint en compte que l’atur registrat en valors absoluts és quasi idèntic 

per a cadascun dels gèneres en aquest apartat s’observa un clar greuge cap al col·lectiu 

femení del Segrià Sec. 

Figura 40: Contractacions realitzades segons sexe i municipi 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

Si observem la contractació segons el sexe en cadascun dels municipis del Segrià Sec 

observem com aquesta discriminació es dóna en tots i cadascun de les localitats del 

territori. 

Figura 41: Contractacions realitzades segons grups d’edat 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu
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La gran majoria de les persones contractades són  persones que es troben entre els 30 i 

els 45 anys d’edat (53%). La franja d’edat amb menys contractacions són els joves 

menors de 25 anys (6%).  

Figura 42: Contractacions realitzades per municipis 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori del treball i model productiu 

Finalment, en relació als pobles, la major part dels contractes els localitzem a Maials 

(22), municipi que suposa el 61% del total. A continuació trobem Sarroca (6), 

Llardecans (5) i i una mica més allunyats Torrebesses (2) i Almatret (1).  
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7 Conclusions 
L’elaboració d’aquest document amb l’objectiu de realitzar una radiografia, el més 

acurada possible, sobre quina és la realitat sociodemogràfica del Segrià Sec, a més a 

més, d’aprofundir en l’estat de cadascun dels municipis que conformen la Comunitat de 

municipis del Segrià Sec ens desvela, a grans trets, que la regressió demogràfica és un 

fenomen que encara afecta de forma severa la realitat del Segrià Sec. Al fenomen de 

regressió cal sumar-li un marcat envelliment de la població, que comporta un augment 

significatiu dels índex de dependència, fet que pot suposar problemes greus en el 

benestar de la població per la manca de serveis relacionats amb les cures. 

Pel que fa al mercat de treball l’escenari és molt similar al descrit en l’informe 

sociodemogràfic del passat Pla estratègic, amb un protagonisme destacat del sector 

agrícola, que guanya encara més protagonisme en detriment del sector de la construcció, 

la qual la seva presència al Segrià Sec és quasi marginal Pel que fa al sector serveis i de 

la industria segueixen mantenint representacions molt similars que les dades recopilades 

l’any 2011.

Pel que fa a l’anàlisi del mercat laboral destacar que l’atur està disminuint 

significativament i de forma constant al territori. Tot i que el descens de la població 

també ajuda, evidentment, a la presència de menys persones registrades com a 

demandants d’ocupació, cal fer esment en aquelles aturats i aturades de llarga durada 

per tal revertir la seva situació d’especial vulnerabilitat en la que poden caure.

En definitiva, la informació que ens proporciona aquest informe sociodemogràfic ens ha 

de servir per ser capaços de detectar quins són els problemes que afecten al Segrià Sec 

amb l’objectiu de seguir tirant endavant les línies d’actuació definides en el Pla 

Estratègic i redefinir totes aquelles actuacions que es creguin convenients per tal de 

revertir la situació de regressió demogràfica severa sofreix el Segrià Sec.  


