
 

  
PRINCIPALS DADES D’ATUR SALT 
 
El mes d’octubre de 2022 s’ha tancat amb 2.109 persones en situació d’atur al municipi de Salt, 35 
menys que el mes anterior. Aquesta xifra representa una taxa d’atur del 14,83%, lleugerament 
inferior respecte el mes anterior en un -0,21%, i reduint en un – 0,86% la taxa del mateix mes de 
2021, quan es trobava en un 15,69%. En termes absoluts, es registren  133 persones menys que a 
l’octubre de 2021. 
 
Tot i aquesta millora a les dades de 2021, la taxa d’atur del municipi continua sensiblement per 
sobre de la mitjana comarcal, situada en el 9,30%.  
 
A Catalunya, el mes d’octubre s’ha tancat amb 347.996 persones inscrites com a demandants 
d’ocupació, el que suposa una disminució  de 1,78% respecte al mes anterior. En termes absoluts, 
es registren 6.322 persones menys que al mes de setembre. Respecte al mes d’octubre de l’any 
2021,  es redueix un 7,38 %, -29.964 persones en termes absoluts. 

 
Distribució per sexe i edat 
 
Per sexes, s’aprecia una lleugera disminució del percentatge d’homes del total de persones en 
situació d’atur al municipi. Tot i això es segueix mantenint la paritat entre homes (46,85%) i dones 
(53,15%).  
 
En relació a l’edat, s’observa una millora respecte al mes de setembre en la franja d’edat entre 35 i 
64 anys. Hi ha un augment de persones inscrites com a demandants d’ocupació en la franja d’edat 
entre 16 i 34 anys amb un augment de 16 persones.  
 
Distribució per nivells formatius 
 
No s’observen diferències significatives amb relació al mes anterior en aquest nivell. Així, la franja 
de població amb estudis secundaris és la més representada en l’estadística de persones aturades 
(53,58%), seguida de la franja de persones sense estudis (32,67%). Per contra, només un 4,36% de 
les persones en situació d’atur compta amb estudis superiors / universitaris.  
 
 


