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Saldos mercat de treball 10/06/2020 
 
 

- Població activa estimada (març 2020): 111.751 (-1,47% r/ des 2019) 
 

- Aturats el 31 de maig, totals: 17.010 1. 
 

- Des de l’inici de la pandèmia (març), l’increment de les llistes de l’atur ha estat 
de +2.913 aturats més, la qual cosa suposa un augment de +20,66% dels 
aturats registrats a Terrassa des de l’1 de març. 

 
- Taxa d’atur: 15,22% (calculada sobre l’estimació de la població activa de març) 
 Increment taxa des de l’inici de la pandèmia: 2,79 punts 
 

- Saldo atur interanual (maig 2019-maig 2020): +21,40%  
 

- Perceptors de prestacions d’atur (maig): 47,12% 
 

- ERTOs totals (acumulats a 01/06)2: Expedients = 2.288 – Treballadors afectats 
= 17.891 (afecten a un 31,95% dels llocs de treball assalariat del municipi). 
 

- Terrassa ha estat la 3a ciutat de Catalunya amb més afectats per ERTOs, 
només per darrera de Barcelona i Martorell 
 

- Sectors més afectats per ERTOs en nombre de treballadors (01/06) (en vermell 
afectació sobre el total d’assalariats):  
 
Comerç = 3.763 (21,03%)   s/ assalariats 44,30% 
Hostaleria = 3.385 (18,92%)   66,44% 
Indústries manufactureres = 2.871 (16,05%)   30,19% 
Construcció = 1.869 (10,45%)   46,00% 
Activitats artístiques i d’entreteniment = 1.213 (6,78%)  87,83% 
 

- Nombre de personal en precari (aturats + ERTOs) a 1 de juny: 34.901 
 

- Saldo de llocs de treball assalariats (perduts) durant març i abril: -2.869. 
 

- Saldo autònoms durant març i abril: -238. 
 

1 En aquesta xifra no està inclosa cap persona afectada per expedients de regulació́ temporal d’ocupació́ 
en no ser considerades dins la classificació́ d’atur registrat, tal com estableix l’Ordre ministerial d’11 de 
març de 1985 per la que s’estableixen criteris estadístics per a la mesura de l’atur registrat. En canvi, sí 
que es comptabilitzen dins de les prestacions. 
2 La informació prové dels expedients de sol·licitud presentats per les empreses davant l’autoritat laboral 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sense incloure els expedients que han de ser resolts 
pel Ministeri de Treball i Economia Social quan afecten més d'una comunitat autònoma. La informació 
consisteix en un acumulat de les sol·licituds presentades per empreses localitzades a Terrassa i els llocs 
de treball inclosos en aquelles sol·licituds; així doncs, en les noves dades no s’hi descompten els 
treballadors que, inicialment inclosos en els expedients, s’hagin pogut anar reincorporant a la feina durant 
el període. A més cal notar que es tracta de les sol·licituds d’expedients, no dels expedients que finalment 
s’hagin considerat acceptats per l’autoritat laboral. 


