






> El 38% de la contractació realitzada a l’Alt
Penedès durant el tercer trimestre de 2008
pertany a persones estrangeres.

> Es produeix un important increment dels
contractes en el mes de setembre respecte als
mesos anteriors, registrant-se d’aquesta manera
el 55% dels contractes trimestrals. Mentre que
en el mes de juliol es realitzen el 24% i a l’agost
el 21% dels contractes totals.

> El 83% dels contractes realitzats a estrangers
durant el trimestre correspon a homes, mentre
que per edat, beneficia en major part a les franges
d’entre 25 i 44 anys, que representen el 72% de
la població contractada, especialment les
persones d'entre  30 i  44 anys (53%).

> La contractació que es realitza a persones
estrangeres representa el 22% dels contractes
registrats durant el trimestre.

> L’evolució del nombre de contractes al llarg
d’aquest trimestre ha estat desigual, disminueix
de juliol a agost i augmenta d’agost a setembre.

> Les dades permeten determinar un perfil de la
contractació a estrangers que en termes de gènere
correspon a un home (53%), mentre que per edat
afavoreix especialment als més joves: el 89% no
supera els 44 anys i el 43% es situa per sota dels
30 anys.

> Les dades referents als sectors econòmics

> Pel que fa als sectors econòmics, l’agricultura
torna a adquirir un paper important degut a
l’època de la verema i es situa com el segon
sector que ha realitzat més contractes durant
aquest trimestre (36%), encapçalat pel sector
serveis (48%). La indústria i la construcció
realitzen ambdós un 8% del total de contractes
registrats.

> La contractació indefinida disminueix respecte
el trimestre anterior: ha passat de ser el 10% de
la contractació total durant el segon trimestre
de 2008 al 6% en aquest tercer trimestre de
2008. En aquesta línia, el 27% dels contractes
no superen els 3 mesos i el 60% són de durada
indeterminada.

informen de la importància que té el sector serveis
a la comarca: realitza 8 de cada 10 contractes.
Mentre que el 15% correspon a la construcció,
el 5% a la indústria i un 1% a l’agricultura.

> El 12% de la contractació realitzada a estrangers
és indefinida, mentre que el 88% restant es veu
afectada per la temporalitat: el 33% dels casos
no supera el mes de durada i el 58% com a màxim
arriba a 6 mesos. Els contractes indeterminats
suposen el 24% dels contractes.



















> Els aturats estrangers representen el 19% de

les persones desocupades de l’Alt Penedès el mes

de setembre. L’anàlisi de l’evolució de l’atur

estranger al llarg del tercer trimestre de l’any

2008 detecta un lleuger augment dels aturats

estrangers, que descendeix el mes de setembre

i suposa un total de 847 aturats.

> Un dels trets característics del perfil de l’aturat

estranger a l ’Alt Penedès correspon a la

concentració de franges d’edat joves, de manera

que un 28% dels aturats estrangers es situa per

sota dels 30 anys, mentre que el 55% es troba

entre els 30 i els 44 anys. Pel que fa al sexe, els

> El 15% dels aturats a la comarca durant el mes

de setembre són estrangers. En concret, en aquest

mes es comptabilitzen un total de 1.039

desocupats estrangers, un 12% més que a l’inici

del trimestre, on es registraven 927 persones

estrangeres aturades.

> El perfil de l’aturat estranger del Garraf es defineix

en funció del sexe, l’edat i el nivell formatiu. Les

dades indiquen que en termes de sexe els més

afectats per l’atur són els homes (65%), mentre

que per edat el 27% dels desocupats estrangers

registrats el mes de setembre a la comarca es situa

més afectats són els homes (75%). En funció del

nivell acadèmic, la major part dels desocupats

estrangers (96%) no superen l’educació general.

> Les dades que fan referència a l’efecte de l’atur

en funció del sector econòmic indiquen que el

33% dels aturats estrangers de la comarca

registrats el mes de setembre prové del sector

serveis, mentre que un 25% correspon a la

construcció. La indústria suposa el 13% de l’atur

estranger registrat durant el període, mentre que

l’agricultura el 12%. Així mateix, un 17% dels

ocupats estrangers s’incorpora per primera vegada

al mercat de treball.

per sota dels 30 anys, mentre que un 52% té entre

30 i 44 anys. Pel que fa al nivell formatiu, el 88%

no supera l’educació general, mentre que un 8%

disposa de formació universitària.

> En el camp dels sectors econòmics, les dades

ens mostren que l’atur afecta principalment a dos

sectors: els serveis (57%) i la construcció (30%),

ambdós representen el 87% dels aturats estrangers

registrats a la comarca. Mentre que la indústria

suposa únicament el 6% i l’agricultura el 3%. Cal

afegir que els aturats que s’incorporen per primera

vegada al mercat de treball representen el 4%.
















