
 
 

 

Annex 1. Dades socioeconòmiques 

La presa de decisions ha de partir del coneixement. Els indicadors socioeconòmics són una eina 

fonamental per definir plans i projectes davant dels reptes que afronten les ciutats. A 

continuació es presenten algunes dades que mostren l’impacte que ha tingut a Granollers 

l’emergència sanitària i l’aturada de l’activitat durant setmanes degut a la covid-19.  

 

1. Dades relacionades amb el món laboral i l’activitat empresarial 
 

a. Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) 

Des del 22 de març fins l’1 de juny, el nombre d’expedients de regulació temporal d'ocupació 

(ERTOs) registrats al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Granollers pugen a 1.034 

expedients, que són el 21,77 % del Vallès Oriental (4.750 expedients). El 93% dels expedients 

(958 exp.) són per força major, i la resta per altres causes (76 exp.). 

El nombre de treballadors i treballadores inclosos en ERTOs a Granollers és de 8.401 persones 

(7.303 per força major i 1.098 per altres causes), que són el 23,33 % de la comarca. 

Comerç a l'engròs i al detall 2369 28,2 % 

Indústries manufactureres 1838 21,9 % 

Educació 880 10,5 % 

Hostaleria 825 9,8 % 

Construcció 501 6 % 

Act. Professionals i tècniques 394 4,7 % 

Act. Administratives i aux. 302 3,6 % 

Act. Sanitàries i serveis socials 280 3,3 % 

Altres Serveis 264 3,1 % 

Act. Artístiques i d'entreteniment 251 3 % 

Aquestes persones es concentren en els sectors del comerç (2.369 persones, que és el 28,2 % 

del total), les indústries manufactureres (1.838, que és quasi el 21,9 %), l’educació (880), 

l’hostaleria (825), la construcció (501), les activitats professionals i tècniques (394), les activitats 

administratives (302), les activitats sanitàries i de serveis socials (280), altres serveis (264) i 

activitats artístiques i d’entreteniment (251). 

Informes prospectius fan preveure la possibilitat que molts d'aquests ERTO es puguin convertir 

en acomiadaments. Cal tenir en compte que un alt percentatge del total d'ERTO corresponen a 

mitjanes i petites empreses.  



 
 

 

b. Nombre d’empreses 

El nombre d'empreses a Granollers al final del primer trimestre de 2020 (2.271 empreses) ha 

disminuït en 269 empreses, en relació al nombre total d'empreses al final del primer trimestre 

de 2019 (2.540 empreses), una disminució del 10,60%. Els sectors on la disminució és més 

accentuada en termes absoluts i relatius són el sector del comerç al detall i a l'engròs i reparació 

de vehicles, indústries manufactureres, hostaleria i activitats professionals i tècniques. 

c. Persones en situació d’atur 

Els ERTO i el tancament d’empreses són una de les causes de l’increment de més del 19,4 % 

entre març i maig del 2020, en el nombre de persones en situació d'atur. El nombre de persones 

en situació d'atur a 30 de maig és de 4.443 (taxa d'atur 11 %), mentre que l’any passat era de 

3.499 (creixement interanual del 27 %). La previsió és que aquesta incrementi els propers 

mesos.  

2019 

Sexe Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Home 1.566 1.515 1.484 1.519 1.487 1.453 1.436 1.445 1.471 1.546 1.497 1.527 

Dona 2.067 2.027 2.031 2.045 2.012 1.952 1.955 2.001 2.057 2.052 2.061 2.036 

 

2020 

Sexe Gen Feb Mar Abr Mai 

Home 1.597 1.578 1.623 1.869 1.967 

Dona 2.006 2.002 2.097 2.338 2.476 

Les dones continuen representant una major proporció del total de persones aturades (55,7 %) 

entre març i maig han passat de 2.097 a 2.476, un augment del 18,1 %. 

d. Contractes registrats 

L’atur ha augmentat, mentre que el nombre de contractes registrats al mes de maig a Granollers 

és de 1.384, amb una lleugera recuperació respecte el mes d’abril. 

2019 

Sexe Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Home 2.448 1.501 1.641 1.611 1.793 1.596 2.112 1.257 1.833 1.954 1.675 1.568 

Dona 2.034 1.531 1.629 1.660 1.878 1.655 1.994 1.373 2.160 2.034 1.789 1.818 

 

2020 

Sexe Gen Feb Mar Abr Mai 

Home 1.865 1.581 1.314 656 720 

Dona 1.780 1.625 1.224 631 664 
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e. Persones assalariades 

Així doncs, el nombre de persones assalariades a Granollers al final del primer trimestre de 2020 

(27.832 persones) ha disminuït en 867 persones, en relació al nombre total d'empreses al final 

del primer trimestre de 2019 (28.699 persones), una disminució del 3%. Els sectors on la 

disminució és més acusada en termes absoluts i relatius són el sector d'hostaleria, educació i 

activitats administratives i auxiliars. El canvi, el sector d'activitats sanitàries i de serveis socials 

ha experimentat un increment d'assalariats de 207 persones, un increment del 8,25%. 

 

2. Factors de vulnerabilitat 
 

a. Persones majors de 80 anys 

A Granollers el nombre de persones de més de 80 anys és de 3.374 (el 5,5 % de la població 

total), de les quals 1.065 viuen soles, concentrades als barris de Granollers Centre (185), Sant 

Miquel (154) i Sota el Camí Ral (128). Això planteja reptes a llarg termini sobre com acompanyar 

les persones d’edat avançada que viuen una situació de soledat, moltes vegades no desitjada, o 

que poden tenir necessitats de serveis socials. 

b. Famílies monoparentals/monomarentals 

Per altra banda, les famílies monoparentals/monomarentals són un col·lectiu que, amb només 

una persona adulta que treballa i amb fills a càrrec, poden viure situacions més complexes. Si els 

ingressos disminueixen, l’impacte és major i, per altra banda, en una situació com la viscuda de 

confinament, la conciliació és més complexa. A Granollers, hi ha 131 llars monoparentals i 605 

monomarentals, per tant, com en les dades d’atur, veiem que les dones són més representades. 

c. Persones nouvingudes 

Les persones nouvingudes també poden patir més desavantatges. Moltes d’elles coneixen 

l’idioma, però les que no, es troben amb una barreres majors a l’hora de comunicar-se, 

entendre el context o trobar feina. A Granollers un 13,4 % dels 61.275 habitants, tenen 

nacionalitat no espanyola.  

d. Persones amb diversitat funcional 

Les persones amb diversitat funcional (sigui intel·lectual o física) també han patit greuges durant 

aquest confinament. La mobilitat limitada, el canvi d’hàbits o estar moltes hores en habitatges 

que a vegades són reduïts ha estat complicat. El 6,84 % de la població granollerina (4.176 el 

2018 – 1.994 homes i 2.182 dones) té algun tipus de diversitat funcional reconeguda legalment. 

Físics 
motòrics 

Físics no 
motòrics 

Visuals Auditius Intel·lectuals 
Malalts 
mentals 

Múltiple Físics-
Intel·lectuals 

No 
consta 

1305 924 221 270 451 723 124 158 

 

https://portalestadistico.com/municipioencifras/?pn=granollers&pc=UFO28&idioma=cat
https://www.idescat.cat/pub/?id=regdis&n=441


 
 

 

e. Bretxa digital 

Per últim, caldria apuntar la bretxa digital com a factor de vulnerabilitat per a moltes persones i 

que s’ha fet especialment palès durant el confinament. A Granollers el 7,4 % de les llars no 

tenen accés a Internet o els falten dispositius. Durant el tancament dels centres educatius, s’han 

repartit 548 dispositius i connectivitats entre els 7.426 alumnes matriculats a educació primària 

i secundària. Aquestes dades només identifiquen les llars on hi viuen alumnes matriculats en 

educació obligatòria, per tant, no representen la manca d’accés per la població en general. 

Número de dispositius que ha repartit l’Ajuntament 63 

Número de connectivitats que ha repartit l’Ajuntament 31 

Número de dispositius que ha repartit el Departament 206 

Número de connectivitats que ha repartit el Departament 248 

  

f. Sol·licituds d’ajuts i acompanyament gestionades des de serveis socials 

Arrel de la situació de risc sobrevinguda en la que s’han trobat moltes persones, les atencions a 

Serveis Socials de l’Ajuntament de març a maig (en el cas del 2020 està calculat fins el dia 20)  

s’han incrementat un 49 % respecte els mateixos mesos de l’any anterior.   

 
2019 2020 

 
Ajuts fets Beneficiaris Import Ajuts fets Beneficiaris Import 

GENER 45 89 13.989,76 € 34 79 13.087,85 € 

FEBRER 71 159 23.987,29 € 32 53 9.456,62 € 

MARÇ 69 174 21.846,98 € 116 239 39.118,56 € 

ABRIL 79 162 31.887,38 € 88 257 33.658,21 € 

MAIG 39 96 13.144,64 € 57 148 23.652,30 € 

 
303 680 104.856,05 € 327 776 118.973,54 € 

 

Per conceptes: 

 
Habitatge 

 
2019 2020 

 
Ajuts fets Beneficiaris Import Ajuts fets Beneficiaris Import 

GENER 11 22 5.345,00 € 11 20 6.566,04 € 

FEBRER 19 46 9.380,00 € 6 9 2.300,00 € 

MARÇ 13 27 6.336,54 € 31 64 15.480,91 € 

ABRIL 18 33 13.087,60 € 30 74 14.487,68 € 

MAIG 13 28 6.119,00 € 21 43 9.475,72 € 

 
74 156 40.268,14 € 99 210 48.310,35 € 

 

 

 

 



 
 

 

 
Aliments + Menjador escolar 

 
2019 2020 

 
Ajuts fets Beneficiaris Import Ajuts fets Beneficiaris Import 

GENER 3 3 615,40 € 4 8 1.001,76 € 

FEBRER 6 8 1.638,79 € 4 7 767,95 € 

MARÇ 12 31 3.448,49 € 15 25 3.486,79 € 

ABRIL 7 14 3.444,00 € 3 10 600,00 € 

MAIG 4 7 780,20 € 3 4 390,20 € 

 
32 63 9.926,88 € 29 54 6.246,70 € 

Les entitats del tercer sector dedicades a pal·liar situacions de necessitats com la Creu Roja, el 

Xiprer, els Frares, l’Estel del matí o la Catedral de la Fe han vist augmentada la seva demanda.  

Han entregat un total de 202 lots d’aliments urgents als seus punts de repartiment, i 102 han 

estat entregats a domicili per impossibilitat de desplaçament a l’entitat. 

 
Suport familiar 

 
2019 2020 

 
Ajuts fets Beneficiaris Import Ajuts fets Beneficiaris Import 

GENER 16 29 4.820,40 € 12 28 3.995,07 € 

FEBRER 31 78 8.554,78 € 10 16 2.807,00 € 

MARÇ 25 57 7.903,00 € 40 90 12.325,97 € 

ABRIL 51 108 15.190,12 € 40 129 14.580,55 € 

MAIG 12 29 4.117,54 € 30 96 12.885,00 € 

 
135 301 40.585,84 € 132 359 46.593,59 € 

 

 
Subministraments 

 
2019 2020 

 
Ajuts fets Beneficiaris Import Ajuts fets Beneficiaris Import 

GENER 11 30 2.461,09 € 4 19 1.129,98 € 

FEBRER 6 12 1.157,47 € 6 15 1.493,96 € 

MARÇ 17 57 3.846,00 € 16 42 3.398,52 € 

ABRIL 6 22 1.140,80 € 14 43 3.389,98 € 

MAIG 5 20 1.113,60 € 3 5 901,38 € 

 
45 141 9.718,96 € 43 124 10.313,82 € 

 

 
Formació i lleure 

 
2019 2020 

 
Ajuts fets Beneficiaris Import Ajuts fets Beneficiaris Import 

GENER 4 5 747,87 € 3 4 395,00 € 

FEBRER 9 15 3.256,25 € 6 6 2.087,71 € 

MARÇ 2 2 282,25 € 14 18 4.426,37 € 

ABRIL 9 14 3.142,40 € 1 1 600,00 € 

MAIG 5 12 1.014,30 € 0 0 0,00 € 

 
29 48 8.443,07 € 24 29 7.509,08 € 

 

 



 
 

 

g. Habitatge 

Entre el 16/03/20 i el 08/05/2020 s’han comptabilitzat un total de 2.240 atencions, de les quals, 

1.266 ha estat telefòniques i 1.174 per correu electrònic. Sobre la matèria de les consultes: 

  

Informació 
ajuts 

lloguer 
COVID 

Ajuts 
Lloguer 

Generalitat 
lloguer 

Ajuts 
municipals de 

lloguer 

Ajuts 
Generalitat 
lloguer parc 

propi 

Borsa de 
Lloguer 

Municipal 

Registre 
Sol·licitants 

HPO 

Prestacions 
urgència 
especial 

Telf 201 222 92 8 165 43 37 

Email 48 50 421 4 75 32 44 

 

  
Pobresa 

energètica 

Servei 
intermediació 

deutes 
habitatge 

(advocada) 

Servei 
assessorament 

jurídic 
Habitatges 
parc propi 

Atenció 
administrativa 

servei 
intermediació 

deutes Altres 

Telf 74 59 8 118 40 199 

Email 198 22 6 46 59 169 

 

3. Efectes sobre la salut de les persones  

La covid-19 ha provocat fins a dia 16 de juny del 2020, 352 positius a Granollers, que 

representen el 13,7 % dels 2.573 de la comarca. Les defuncions arriben a 589 al Vallès Oriental. 

*Les dades corresponen a les publicades pel Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 

http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/

