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Demografia

Entre 2012 i 2016, pràcticament tots
els municipis de la comarca perden
població, perdent el conjunt de la
comarca 948 habitants.

Aquesta pèrdua de població és menor
a la Conca estricta (-
2,94%), especialment a Montblanc (-
0,90%). En canvi, la Baixa Segarra i a
la zona de les muntanyes de
Prades, perden més del 10% de la
població que tenien el 2012.

Així doncs, la població de la comarca
continua concentrant-se cada cop
més al voltant de la capital, en l’eix
principal de comunicacions i
d’activitat econòmica, al voltant de
l’AP-2.

Població total i per gènere

Font :Idescat

2012 2016 VAR 
(2012-
2017)Homes Dones Total Homes Dones Total

Barberà de la Conca 288 238 526 255 223 478 -9,13%
Blancafort 214 204 418 205 188 393 -5,98%
Conesa 65 65 130 60 56 116 -10,77%
L’Espluga de Francolí 1.911 2.002 3.913 1824 1967 3791 -3,12%
Forès 28 22 50 26 21 47 -6,00%
Llorac 63 55 118 56 40 96 -18,64%
Montblanc 3.712 3.644 7.356 3682 3608 7290 -0,90%
Passanant i Belltall 86 75 161 93 68 161 0,00%
Piles, les 114 100 214 112 95 207 -3,27%
Pira 259 242 501 268 232 500 -0,20%
Pontils 72 62 134 65 55 120 -10,45%
Rocafort de Queralt 140 128 268 133 118 251 -6,34%
Santa Coloma de 
Queralt 1.523 1.517 3.040 1347 1379 2726 -10,33%

Sarral 854 808 1662 811 776 1.587 -4,51%
Savallà del Comtat 34 34 68 29 30 59 -13,24%
Senan 39 22 61 33 18 51 -16,39%
Solivella 335 325 660 314 305 619 -6,21%

Vallclara 70 55 125 62 48 110 -12,00%

Vallfogona de Riucorb 66 53 119 57 37 94 -21,01%

Vilanova de Prades 67 62 129 62 56 118 -8,53%

Vilaverd 247 241 488 235 217 452 -7,38%

Vimbodí i Poblet 568 439 1007 528 426 954 -5,26%
Conca de Barberà 10.755 10.393 21.148 10.257 9.963 20.220 -4,39%



Evolució de la població per municipis
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Demografia

Font:Idescat

En els darrers anys, continua sent clara la configuració de la
comarca al voltant de tres grans nuclis de població
Montblanc, l’Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt
(a la Baixa Segarra). No obstant això, els dos primers
segueixen augmentant el pes relatiu en la comarca, en
detriment del tercer i de la resta de la comarca.

2006 2012 2017
Montblanc 6.767   7.356   7.290   
l'Espluga de Francolí 3.857   3.913   3.791   
Barberà de la Conca 503   526   478   
Blancafort 414   418   393   
Forès 57   50   47   
Pira 475   501   500   
Rocafort de Queralt 264   268   251   
Sarral 1.596   1.662   1.587   
Senan 46   61   51   
Solivella 630   660   619   
Vilaverd 438   488   452   
Vimbodí i Poblet 1.052   1.007   954   

Conca Estricta 16.099   16.910   16.413   

Santa Coloma de Queralt 3.035   3.040   2.726   
Conesa 141   130   116   
Llorac 116   118   96   
Passanant i Belltall 174   161   161   
Piles, les 196   214   207   
Pontils 139   134   120   
Savallà del Comtat 72   68   59   
Vallfogona de Riucorb 159   119   94   

Baixa Segarra 4.032   3.984   3.579   
Vallclara 108   125   110   
Vilanova de Prades 149   129   118   
Muntanyes de Prades 257   254   228   

Conca de Barberà 20.388   21.148   20.220   

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000
Evolució de la població

Montblanc l'Espluga de Francolí Santa Coloma de Queralt Resta Comarca



Piràmide poblacional
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Demografia

Font: Idescat

La piràmide de població de la Conca de
Barberà, ha accentuat en els darrers anys
l’envelliment poblacional. Això es veu
especialment en la població en edat de
treballar. Entre 2012 i 2016, baixa el pes
de la població entre 20 i 39 anys i en
canvi augmenta el de la població de més
de 40 anys.

Font: Idescat
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De 0 a 4 anys
De 5 a 9 anys

De 10 a 14 anys
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys
De 75 a 79 anys
De 80 a 84 anys

De 85 anys i més

Dones 2012 Homes 2012 Dones 2016 Homes 2016

Edat 2012 2016
Total Total % Total Total %

0-15 3.194 15,1% 2.985 14,8%
de 15 a 19 anys 924 4,4% 906 4,5%
16 a 64 13.633 64,5% 12.891 63,8%
de 60 a 64 anys 1.156 5,5% 1.195 5,9%
de 65 i més 4.321 20,4% 4.344 21,5%
de 85 anys i més 843 4,0% 917 4,5%

21.148 20.220

En aquest sentit, el pes de la població major de 65 anys i el de la població major de 85
augmenta, mentre baixen els altres segments, incrementant els índex d’envelliment (de 135,3 a 145,5)
i sobreenvelliment (de 19,5 a 21,1). Per la seva banda l’índex de recanvi passa de 125,1 a
131,9, persones d’entre 60 i 64 anys per cada 100 persones de 15 a 19 anys, que es poden incorporar
al mercat laboral.



Creixement natural
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Demografia

Font: Idescat

Entre 2012 i 2015 (el darrer any del qual es disposa de dades), el creixement vegetatiu de la població
ha continuat sent negatiu. Encara que la taxa de natalitat hagi augmentat des de 2013, també ho ha
fet la de mortalitat.
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Saldos migratoris
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Demografia

Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE

Els moviments de població més intensos de la comarca són amb la resta de Catalunya, amb fluxos d’immigració i
emigració que han anat oscil·lant entre les 400 i 800 persones al llarg dels anys. En segon lloc es troben els fluxos de
migració amb l’exterior, que fins l’any 2008 van ser clarament d’arribada de població (amb fins a 400 arribades
registrades l’any 2007). Per últim, els fluxos de població amb la resta de l’Estat han estat més moderats (han oscil·lat
entre les 60 i 140 arribades/sortides l’any). Per últim, destaquen també els moviments interns de població, que han
estat d’entre 160 i 260 persones al llarg dels anys. D’acord amb les dades de concentració poblacional, es pot
despendre que bona part d’aquets moviments han estat des dels municipis més petits a Montblanc.

Entre 2013 i 2015, la sortida de població de la comarca ha estat neta en tots tres nivells, intensificant la pèrdua de
població.
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MERCAT DE TREBALL
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Formació i estudis

La oferta formativa de la Conca de Barberà ha augmentat des de 2014. Amb tot, algunes de les 
demandes de les empreses industrials de la comarca no estan del tot resoltes. 

D’altra banda, l’1 de febrer de 2017 es va signar el conveni pel qual el cicle formatiu de manteniment 
industrial de l'Institut Martí l'Humà, podrà oferir la modalitat dual als seus alumnes a Simo, Mahle i 
Veralia.

Activitats comercials Institut Martí l'Humà Montblanc CFPM

Assistència a la direcció Institut Martí l'Humà Montblanc CFPS

Gestió administrativa Institut Martí l'Humà Montblanc CFPM
Manteniment 
electromecànic Institut Martí l'Humà Montblanc CFPM

Operacions bàsiques de 
cuina

Organisme Autònom de 
Desenvolupament de la 

Conca de Barberà
Montblanc FO

Operacions bàsiques de 
servei d'àpats 
(catering)

Organisme Autònom de 
Desenvolupament de la 

Conca de Barberà
Montblanc FO

Sistemes 
microinformàtics i 
xarxes

Institut Joan Amigó i Callau L'Espluga de 
Francolí CFPM

Oferta de formació professional i formació ocupacional a la Conca de Barberà

Font: fp.gencat.cat
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Mercat de treball-Atur

Evolució de persones aturades

Observatori d’Empresa i Ocupació (dades a mes de març)

Després d’un període de creixement pràcticament ininterromput de l’atur fins a 2013, s’encadenen
quatre anys seguits de decreixement. A març de 2017, es van registrar 888 persones sense feina, una
xifra que, poc a poc, s’acosta a les dades de 2008. La reactivació econòmica sens dubte ha tingut un
paper clau en la reducció de l’atur en els darrers anys, que ha tingut un ritme superior al 10%
anual, gairebé el 20% l’any 2016.

Malgrat això, no s’ha d’oblidar tampoc, el descens registrat en el conjunt de la població
potencialment activa (entre 16 i 64 anys), entre 2012 i 2016, que ha estat al voltant de 1.200
persones.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

Taxa d’atur

Mercat de treball-Atur

Dades de març 2013 2017
Barberà de la Conca 18,6% 10,8%
Blancafort 14,2% 8,3%
Conesa 8,5% 4,5%
Espluga de Francolí, l' 15,6% 9,4%
Forès 9,5% 12,5%
Llorac 12,0% 4,4%
Montblanc 17,0% 9,7%
Passanant i Belltall 8,8% 7,6%
Piles, les 13,3% 8,6%
Pira 13,8% 7,6%
Pontils 9,6% 7,5%
Rocafort de Queralt 18,4% 12,9%
Santa Coloma de Queralt 25,1% 11,4%
Sarral 18,7% 9,4%
Savallà del Comtat 0,0% 4,8%
Senan 25,0% 12,5%
Solivella 10,5% 7,9%
Vallclara 14,0% 10,4%
Vallfogona de Riucorb 15,8% 2,9%
Vilanova de Prades 16,1% 2,2%
Vilaverd 17,1% 7,6%
Vimbodí i Poblet 13,8% 8,8%
Conca de Barberà 17,3% 9,5%

En comparació a març de 2013, la taxa d’atur de la Conca de
Barberà s’ha reduït en gairebé 8 punts, fins a situar-se en el
9,5%.

Dels tres municipis principals, Santa Coloma de Queralt manté
la taxa d’atur més elevada (11,4%), superior a la mitjana de la
comarca. En canvi, Montblanc i l’Espluga de Francolí, se situen
al voltant del 9,5%. Amb tot, val a dir que, en comparació a
2013, l’atur a Santa Coloma s’ha reduït en 14%, el descens més
elevat dels tres municipis.

En general, la resta de poblacions de la comarca també
experimenten un decreixement de l’atur, llevat de Forés i Savallà
del Comtat. Cal dir però, que en els municipis menys
poblats, petites oscil·lacions en el nombre absolut d’aturats o
ocupats fan variar significativament la taxa d’atur.
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Persones aturades per tipus d’activitat econòmica

Font: Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu (dades del mes de març)

L’atur ha tendit a la baixa en tots els sectors econòmics des de 2013. Com ja passava el 2013, el sector
serveis, continua sent el principal concentrador de l’atur, ara amb un pes major, en detriment de la
construcció i la indústria. Com es veurà més endavant, a la comarca hi ha hagut un augment de
l’ocupació des de 2013, acompanyat d’una caiguda encara més gran del nombre d’aturats.

Les activitats amb més aturats eren del sector serveis. En concret: hostaleria, comerç al
detall, activitats relacionades amb l’ocupació, serveis a edificis i jardineria.

Mercat de treball-Atur
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Mercat de treball-Atur

Gran grup ocupació desembre de 
2013

desembre de 
2016

Ocupacions militars 0 0
Directors i gerents 15 3

Professionals científics i intel·lectuals 52 42

Tècnics i professionals de suport 103 60

Empleats oficina comptables i administratius 152 96

Treballadors restauració, personals i venedors 179 177

Treballadors act. agrícoles, ramaderes i 
pesqueres 25 17

Artesans, treballadors indústries i construcció 207 114
Operadors instal·lacions i màquines, i 
muntadors 142 69

Ocupacions elementals 564 381

Persones aturades per grups professionals

Font: Observatori del treball i model productiu

La caiguda més important de l’atur entre 2013 i 2016
s’ha produït en els dos subgrups d’ocupació més
importants: Ocupacions elementals (de 564 a
381), Artesans, treballadors indústries i construcció
(de 207 aturats a 114), Empleats oficina comptables i
administratius (de 152 a 96) i Tècnics i professionals
de suport (de 103 a 60).

L’activitat que registra un descens més important del
nombre d’aturats dins de les Ocupacions elementals
és la de peons de les indústries manufactureres (que
passa de 340 aturats a 216), en segon lloc personal de
neteja (de 95 a 72).

D’altra banda, en el grup d’artesans i treballadors d’indústries i construcció, es redueix de forma
important el nombre d’aturats treballadors d’obres estructurals de construcció (de 112 a 49).

En el grup d’empleats d’oficina comptables i administratius, és el grup d’administratius sense atenció
al públic on baixa més el nombre d’aturats (de 117 a 63).

Per últim, en el grup dels tècnics i professionals de suport, el subgrup que acumula un descens més
important és el de tècnics en ciències i enginyeries (de 34 a 17).



14

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Març de 2017

Persones aturades per gènere

Tot i el descens registrat de l’atur, aquest
continua sent superior entre les dones, tal i
com ja s’observava el 2012 i 2006. Malgrat la
població femenina de la comarca mostra una
taxa d’activitat sis punts inferior a la
masculina, hi ha més dones aturades que
homes.

Si l’any 2013 l’atur de llarga durada era del 44%, la
situació a 2017 ha millorat lleugerament. Amb
tot, encara el 42% dels aturats de la comarca
porten més de 12 mesos buscant feina. Aquesta
situació, és especialment rellevant entre les
dones, en què supera el 46%, enfront d’un 36,7%
d’homes en aquesta situació.

Mercat de treball-Atur

Homes Dones Total

Població entre 
15 i 64 anys

6.790 6.101 12.891
52,7% 47,3%

Població 
ocupada

4.715 3.717 8.432
55,9% 44,1%

Població 
aturada

401 487 888
45,2% 54,8%

Població 
inactiva

1.674 1.897 3.571
46,9% 53,1%

Taxa d'activitat 75,3% 68,9% 72,3%
Taxa d'atur 7,8% 11,6% 9,5%

Durada de la demanda
Durada de la 
demanda Home Dona Total

Fins a 3 mesos 36,41% 24,44% 29,84%
De 3 a 6 mesos 14,21% 13,55% 13,85%
De 6 a 9 mesos 7,23% 11,29% 9,46%

De 9 a 12 mesos 5,49% 4,52% 4,95%

De 12 a 15 mesos 3,24% 4,11% 3,72%

De 15 a 18 mesos 3,99% 3,70% 3,83%

De 18 a 21 mesos 2,49% 2,05% 2,25%

De 21 a 24 mesos 2,49% 2,26% 2,36%

Més de 24 mesos 24,44% 34,09% 29,73%
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Mercat de treball-Atur

Persones aturades per durada de la demanda

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

L’altre component determinant per l’atur de llarga durada és l’edat. Si globalment el 42% dels aturats
de la comarca porten més de 12 mesos buscant feina, és realment en la població de més de 45
anys, on es detecta la major concentració d’aquests aturats. Així, si entre els 40 i 44 anys un 24,1% dels
aturats són de llarga durada, en el segment de 45 a 49 anys, la proporció augmenta fins al 42,7%. A
partir d’aquí, va augmentant fins a arribar al 69,3% entre les persones de 60 i 64 anys.
Es detecta doncs, una bossa d’unes 300 persones majors de 45 anys, que fa més de 12 mesos que no
troba feina (el 60% dels aturats d’aquesta edat).

Edat Fins a 3 mesos De 3 a 6 
mesos

De 6 a 9 
mesos

De 9 a 12 
mesos

De 12 a 15 
mesos

De 15 a 18 
mesos

De 18 a 21 
mesos

De 21 a 24 
mesos

Més de 24 
mesos

Aturats
respecte el 
total de la 
comarca

Menors de 20 73,33% 16,67% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 3,38%
De 20 a 24 71,05% 10,53% 7,89% 0,00% 2,63% 0,00% 2,63% 0,00% 5,3% 4,28%
De 25 a 29 50,00% 14,00% 20,00% 6,00% 2,00% 2,00% 0,00% 4,00% 2,0% 5,63%
De 30 a 34 39,02% 17,07% 19,51% 4,88% 4,88% 6,10% 0,00% 0,00% 8,5% 9,23%
De 35 a 39 37,04% 16,05% 13,58% 4,94% 4,94% 2,47% 6,17% 1,23% 13,6% 9,12%
De 40 a 44 44,58% 19,28% 6,02% 6,02% 0,00% 3,61% 3,61% 1,20% 15,7% 9,35%
De 45 a 49 23,30% 19,42% 8,74% 5,83% 4,85% 6,80% 1,94% 3,88% 25,2% 11,60%
De 50 a 54 25,40% 15,87% 7,94% 3,17% 7,94% 2,38% 3,97% 3,17% 30,2% 14,19%
De 55 a 59 11,11% 11,11% 6,43% 5,26% 2,92% 4,09% 0,00% 2,34% 56,7% 19,26%
De 60 a 64 13,71% 4,03% 6,45% 6,45% 1,61% 4,84% 3,23% 4,03% 55,6% 13,96%

Total 29,84% 13,85% 9,46% 4,95% 3,72% 3,83% 2,25% 2,36% 29,7%
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Respecte 2013, la proporció d’aturats majors de
45 anys ha crescut significativament (del 50,2% al
59%), mentre que el pes dels de 20 a 44 anys
decreix substancialment (del 48,6% al 37,6%).

Mercat de treball-Atur

Persones aturades per edat

Font: Observatori del treball i model productiu
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Persones aturades per nivell d’estudis

Font: Observatori del treball i model productiu

Entre 2013 i 2016 l’estructura d’aturats per
nivell d’estudis no presenta variacions
significatives, tret dels grups de població amb
estudis secundaris. Tant a nivell de ESO, com de
FP de grau mig el pes augmenta de forma
important (de 60% al 63,4% en el primer, i del
10,42% al 12,10% en el segon.
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Nombre i tipologia de contractació

2013

2016
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Mercat de treball-Contractació

Organisme autònom  de Desenvolupament de la Conca de Barberà, 2012

La contractació a la comarca s’ha doblat entre
2013, quan es van registrar 7.485 contractes i
l’any 2016, quan se’n van realitzar 15.429.

Amb tot, es tracta d’una contractació
eminentment temporal. Així, la proporció de
contractes indefinits ha passat del 4,7% l’any
2013 al 3,3% el 2016. Globalment, respecte l’any
2013, el nombre de contractes indefinits és un
46,6% superior (de 350 a 513), mentre que s’han
realitzat un 109,1% més de contractes temporals
(de 7.135 a 14.916).

A més a més, la contractació eventual és la que
explica la part més important del creixement de
la contractació. Dels 3.640 contractes d’aquesta
tipologia registrats l’any 2013, s’ha arribat a
10.155 el 2016. Aquesta contractació, està
vinculada a contractes per a professions
elementals, en grans empreses de més de 50
treballadors, principalment industrials. En la
majoria de casos es tracta de contractes inferiors
a un mes.
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Contractació per grans sectors
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L’augment important del nombre de contractes eventuals per
circumstàncies de producció en el sector industrial, fa que
aquest sector hagi esdevingut el primer en nombre de
contractes generats. A diferència de 2013, el sector serveis
passa al segon lloc.

Comparant les dades en termes absoluts, hi ha un descens del
nombre de contractes temporals en el sector serveis (de 5.972
a 4.575), mentre el sector primari es manté estable (de 373 a
329) i la construcció augmenta (de 234 a 345). Com s’ha
esmentat anteriorment, el principal canvi és en la
indústria, que passa de 556 contractes temporals a 9.667.

D’altra banda, augmenta en tots els sectors la contractació
indefinida. Entre ells el més rellevant és el sector serveis, que
passa de 224 a 324 contractes indefinits i la indústria, que passa
de 103 a 152.
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu
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Durada del Contracte
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Per darrere dels contractes inferiors a un mes, es mantenen els contractes de durada indeterminada.
Es tracta bàsicament de modalitats d’obra i servei o interinitat.

Molt per darrere, queden les durades superiors al mes, que no obstant, augmenten en tots els casos
en termes absoluts.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu
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Respecte 2013, augmenta
considerablement el nombre de
contractes temporals amb una
durada inferior a un mes, que
passen del 54% a gairebé el 70%.
Aquest fenomen està
directament lligat a l’augment
dels contractes eventuals (que
passen de 2.716 a 8.829).

Edat del contractat
El nombre de contractes ha crescut en termes
absoluts en totes les franges d’edat entre 2013 i
2016. Malgrat això, la proporció de contractes
per a joves menors de 30 anys disminueix.



Contractació en relació a la dimensió de l’empresa
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Respecte 2013, es produeix un augment molt important del nombre de contractes temporals en les
empreses de 500 a 1.000 treballadors (que passen de 70 a 2.987 contractes), així com de les empreses de
51 a 100 treballadors (que passen de 244 a 2.127 contractes), tot això fa augmentar considerablement el
seu pes en el volum de contractes. D’altra banda, si bé en les altres tipologies d’empresa, també es
produeix un augment de la contractació, aquest és molt menor.
El principal creixement de contractes, independentment de la dimensió de l’empresa, és en els
contractes eventuals, bo i cert que en les empreses de 51 a 100 treballadors i de 501 a 1.000, és més gran
que en la resta. En aquest darrer grup d’empreses també hi ha un augment molt destacat dels contractes
d’interinitat, que passen de 38 a 1.327.
D’altra banda, la contractació indefinida, només creix en les empreses petites i mitjanes d’entre 6 i 50
treballadors i en les de 101 a 500. Així doncs, en general, les empreses grans no contribueixen a
augmentar l’estabilitat dels llocs de treball de la comarca.

Mercat de treball-Contractació
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La distribució dels contractes segons el nivell d’estudis
no ha patit variacions importants entre 2013 i 2016. El
volum principal de contractes recauen, de llarg, en la
població amb un nivell d’estudis general (d’altra banda la
més nombrosa a la comarca). La variació més destacada
és l’augment en el nombre de contractes en la població
amb estudis de formació professional (que passen del
10% al 13%). En termes absoluts, es produeix un
augment de la contractació en tots els segments, llevat
de la població sense estudis (que cau de 192 a 119
contractes registrats).

Mercat de treball-Contractació
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Ocupacions militars CCO_0
Directors i gerents CCO_1
Professionals científics i intel·lectuals CCO_2
Tècnics i professionals de suport CCO_3
Empleats oficina comptables i administratius CCO_4
Treballadors restauració, personals i venedors CCO_5
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres CCO_6
Artesans, treballadors indústries i construcció CCO_7
Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors CCO_8
Ocupacions elementals CCO_9

Contractació per grups professionals
Pel que fa a les ocupacions, augmenta la proporció de
contractes per a ocupacions elementals i d’operadors
d’instal·lacions i màquines, i muntadors (ambdós es
poden atribuir a la indústria, d’acord al creixement
experimentat). D’altra banda, baixa el pes dels
treballadors de la restauració, treballadors personals i
venedors (ocupació més vinculada als serveis).

En termes absoluts, però, hi ha un augment de la
contractació en tots els grups d’ocupació llevat dels
empleats d’oficina, comptables i administratius, que no
obstant, com la resta de grups, augmenta en volum de
contractacions indefinides.
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Llocs de treball de la comarca i població ocupada
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Mercat de treball-Ocupació

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

El decreixement de l’atur a la comarca entre gener
de 2013 i gener de 2017 (624 persones) es
reparteix entre un augment del nombre
d’ocupats de 450 persones i una reducció de la
població activa de 174 persones.

01/01/2013 01/01/2016 01/01/2017
Població total 20.992 20.220 --
Població en edat de treballar 13.543 12.891 --

Població inactiva 11.750 11.098 --

Població activa 9.242 9.122 9.068

Població Aturada 1.520 1.064 896
Població ocupada 7.722 8.058 8.172

Comparant les dades de gener de 2016 i gener de 2013 (les de 2017 encara no estan
completes), s’aprecia també una reducció de la població activa de 120 persones, que ve acompanyada
d’una reducció general de la població en edat de treballar de 652 persones, cosa que representa el
84,5% de la reducció de la població general de la comarca. Sembla prou clar que hi ha hagut una
sortida de població que ha anat a viure i treballar fora de la comarca.

Tornant a la població ocupada, les dades mostren una caiguda del nombre de persones d’entre 30 i 45
anys que treballen entre 2013 i 2017. De fet, aquest és l’únic grup d’edat que no augmenta en termes
absoluts (132 persones). Tot i així, aquest continua sent el grup principal (amb un 39%), seguit dels
treballadors d’entre 45 i 54 anys (28%), els de més de 55 anys (19%) i en darrer lloc, els joves de
menys de 30 anys (14%). Per contra, no s’observen diferències significatives en l’evolució del nombre
de treballadors pel que fa a la nacionalitat (al voltant del 91% dels treballadors de la comarca són de
nacionalitat espanyola) o gènere (el 56% dels treballadors de la comarca són homes).
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Mercat de treball-Ocupació

Ocupació generada a la comarca

Font: Idescat
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Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Ocupats per compte d’altri El nombre de llocs de treball generats a les
empreses de la comarca se situava en els 5.504
treballadors el març de 2017. Això suposa un
increment del 4,2%, respecte març de 2016 i del
10,3% respecte 2013. Amb tot, la ocupació
generada a la comarca no arriba encara als nivells
de 2008, quan se situava al voltant de les 6.700
persones.

Per sectors econòmics, la construcció és el que
ha experimentat un creixement més gran
respecte 2016 (15,8%), per davant dels serveis i
la indústria (3% i 3,8%), encara que es manté
lluny dels nivell de 2013 (amb una caiguda del
30%). Per contra, ha crescut el nombre de llocs
de treball generats a la indústria (9,7%) i els
serveis (19%). En aquest sentit, aquest darrer
sector, és l’únic que supera els nivells d’ocupació
de 2008 (6,7% més). Al marge d’aquests
sectors, queda l’agricultura, que ocupa unes 40
persones, amb un lleu ascens des de 2016.
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Mercat de treball-Ocupació

Ocupació generada a la comarca

Font: Idescat

Ocupats per compte propi

El nombre de llocs de treball per compte propi
a la comarca era de 1.775 treballadors el març
de 2017, el que suposa una contracció de
l’1,1% respecte març de 2016 i és similar als
1765 treballadors autònoms registrats a març
de 2013. Aquesta xifra es manté encara lluny
de la registrada l’any 2008, quan era
lleugerament superior als 2.000 autònoms.

Per sectors econòmics, la indústria és l'únic
sector que experimenta un creixement positiu
respecte l’any 2016, (6,5%) mentre que serveis
i agricultura cauen una mica més del 2% i la
construcció es manté estable.
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Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Amb les dades actuals, el sector serveis, manté un nombre de treballadors per compte aliè superior al
de març de 2013 (3,22%) i pràcticament igual al de març de 2008 (-0,7%). La resta de sectors es
mantenen lluny encara dels nivells de 2008, especialment la construcció.
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Població ocupada i ocupació a la comarca

Globalment, la ocupació generada a la comarca es manté un 12,6% per sota del nombre d’ocupats
residents a la comarca. Aquesta xifra ha millorat respecte l’any 2016, si bé la generació d’ocupació
encara se situa lluny del nombre d’ocupats. Aquest factor propicia que la població activa de la
comarca hagi de cercar feina fora de la comarca.

01/01/2013 01/01/2016 01/01/2017
Població 
ocupada 7.722 8.058 8.172

Llocs de 
treball a la 
comarca

6.798 6.982 7.144

Diferència -12,0% -13,4% -12,6%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat
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Elements principals

> La comarca perd població a un ritme del 1% anual amb creixement vegetatiu
negatiu, incrementa l’índex d’envelliment i sobrenvelliment i cada cop més, la població es
concentra a Montblanc.

>L’atur (9,8%) ha tingut un descens important des de 2013 (17,3%) però no s’ha arribat als
nivells de 2008. El descens es degut en un 72% al increment d’ocupats i en un 28% al
descens de la població activa.

>L’atur es concentra en el sector serveis, les dones i els aturats de llarga
durada, especialment majors de 45 anys.

>La contractació 2016 dobla la de 2013 amb major biaix cap a la contractació temporal, de
durada inferior a un mes i molt concentrada en grans empreses industrials.

>La oferta de formació professional ha millorat però cal que segueixi la senda d’adaptació
a les necessitats de les empreses.

>Els llocs de treball existents a la comarca se situen per sota del nivell d’ocupats residents
a la comarca.
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