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Evolució de l’Estratègia de reconstrucció i rendiment de comptes



Variació atur.  Maig 2021-Maig 2022

3.007 persones aturades

ATUR (maig 2022) Nre. Taxa d’atur

El Prat de Llobregat 3.007 9,7%
Baix Llobregat 35.404 8,8%
Catalunya 348.027 9,2%

ATUR (maig 2022) Atur
Variació maig 2021-

maig 2022
Nre. %

Act. Relacionades amb l’ocupació 261 -165 -38,7%
Comerç al detall 360 -123 -25,5%
Serveis edificis i jardineria 270 -117 -30,2%
Serveis de menjars i begudes 215 -112 -34,3%
Comerç a l’engròs 135 -76 -36,0%

Activitats econòmiques amb major reducció de l’atur
Maig 2021 – Maig 2022

La fabricació de vehicles de
motor és l’única activitat amb
un creixement significatiu de
l’atur respecte el maig de 2020,
amb 40 persones aturades més
(+100,0%)

La xifra més baixa en un mes de maig des de 2007
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41. Context socioeconòmic: teixit empresarial i productiu

Persones ocupades 
residents al Prat Treball assalariat Treball autònom Empreses

27.637 51.607 2.860 1.749

Variació afiliats residents. 
Març 2021-Març 2022

Variació llocs de treball 
(assalariats+autònoms). 

Març 2021-Març 2022

Variació empreses
Març 2021-Març 2022 

10.852

10.250

6.225

3.766

2.365

Comerç al detall

Emmagatzematge i afins al transport

Transport aeri

Serveis socials sense allotjament

Comerç a l'engròs

Activitats que generen més ocupació al 
Prat de Llobregat

2,1%

1,8%

2,8%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

4,8%

4,4%

4,7%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

4,3%

3,3%

3,2%

Catalunya

Baix Llobregat

El Prat de Llobregat

Dades març 2022



51. Context socioeconòmic: contractació

L’abril de 2022 s’han formalitzat al Prat 3.159 contractes de treball, dels quals 1.315 són indefinits,
xifra que representa el 41,6% del total. Es tracta d’un volum i una proporció de contractes indefinits
mai vist considerant tota la sèrie disponible des de 1998 i que implica una davallada de la temporalitat
respecte l'abril de 2021 de 32,8 punts percentuals.
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La contractació segueix mostrant una tònica favorable sobretot en termes qualitatius, ja que la
modalitat més estable registra nivells de rècord en termes de volum i percentatge, amb un increment
respecte ara fa un any del +329,7%, amb 1.009 contractes indefinits més.

1.315 contractes indefinits
El 41,6% 

dels contractes signats

Variació anual: +329,7%
1.009 contractes indefinits més



61. Context socioeconòmic: Tendències

Evolució molt positiva de l’atur que no arriba a l’atur de
molt llarga durada. Aquest empitjora i continua
augmentant i incrementant el volum de l’atur
estructural.

MERCAT DE TREBALL

La contractació indefinida assoleix volums i
proporcions històriques. S’ha passat d’una mitjana de
contractes indefinits al 2021 del 10,6% al 41,6% del
mes d’abril

TEIXIT EMPRESARIAL I PRODUCTIU

El teixit empresarial es veu afectat per un canvi
d’hàbits de consum, increment de preus i costos,
dificultats d’abastiment de matèries i problemàtiques
amb el transport

Impacte sobre els models de negoci de les empreses:
relocalització de productes i recursos, gestió d’energia
per competitivitat i viabilitat, digitalització del mercat,
automatització i robotització, nous paradigmes de
captació de talent, reactivació del turisme i l’hostaleria

Dificultats per trobar determinats perfils professionals
als sectors de la logística, la indústria química, el sector
del comerç al detall de productes alimentaris, sector
del turisme i l’hostaleria i sector industrial en el camp
dels operadors d’instal·lacions i màquines i muntadors

Consolidació de nous models d’economia a partir de
les entitats de l’economia social i cooperativa. La
mesura del valor social integral (projecte de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic premiat com a bona
pràctica per l’AMC i reconeguda per la Fundació Pi i
Sunyer), indica que per cada euro rebut de
l’administració pública per part de les entitat, el seu
valor es multiplica x7 i per cada euro invertit per les
entitat reverteix en la societat multiplicat x2



Març 
2020

Maig i 
juny
2021

Inici pandèmia

Estratègia de reconstrucció 
Econòmica i Social

Primer balanç

Segon balanç i propostes 
mesures de futur

Mesures d’urgència davant el confinament i 
els efectes del tancament

Aplicació mesures aprovades a l’Estratègia 
de Reconstrucció

Juliol
2020

Gener
2021

Balanç estat d’execució i debat sobre les 
propostes i mesures de futur amb els 

agents socioeconòmics

Aplicació, avaluació i revisió de la 
pertinença de les mesures aprovades

2. Evolució de l’Estratègia de reconstrucció i rendiment de comptes 7

Balanç estat d’execució i tancament de 
l’Estratègia de reconstrucció Econòmica i 

Social

Juny
2022

Tercer balanç i tancament
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97% Eix 2: una ciutat pròspera i activa
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Oficina d’Atenció a l’Empresa

Any 2021 –Maig 2022
• 392 atencions a empreses
• 190 persones emprenedores ateses
• 51 altes a la Seguretat Social – Punt Atenció a l’Emprenedor
• 665 sol·licituds de subvenció tramitades. Atorgades (2021) el

86,0% de les sol·licitades (572)

Serveis El Prat Emprèn

Any 2021 – Maig 2022
• 72 microempreses creades, amb 80 llocs de treball
• Ajuts per Emprendre (2021): 190.000 €. 48 ajuts atorgats (el

87,3% de les sol·licitades). 48 empreses creades amb 58 llocs
de treball

• Ajuts per Emprendre (2022): 190.000 €. 22 sol·licituds
presentades a data actual

• Subvencions Economia Social i Cooperativa (2021):
806.753,25 € (el 72,9% atorgat) 76 llocs de treball creats a
data abril de 2022

Oficina Tècnica de Comerç

• Any 2021: 103.281,76 € destinats a actuacions per a la
dinamització del sector. Any 2022: 167.233,00 € pressupostats
per actuacions de dinamització.

• Subvencions (2021): foment d’actuació de promoció i
dinamització, obres de millora d’accessibilitat i millora
establiments adherits al segell El Prat Comerç de Qualitat:
93.381,83 € atorgats (el 69,2% del pressupost). 31 subvencions
atorgades (el 93,9% de les sol·licitades).

• Subvencions (2022): aprovades (pendent obrir convocatòries al
juliol)



3. Estat d’execució de l’Estratègia de reconstrucció social i econòmica 10

Pla per a la reactivació de l’ocupació

• Any 2021: 1.774 itineraris individualitzats d’orientació. 336
llocs de treball ofertats. Cobertura del 49,4%

• Any 2022: 936 itineraris individualitzats d’orientació. 160 llocs
ofertats amb una cobertura del 46,4% i 399 llocs en procés de
gestió i/o tancament

Impuls a la reactivació de l’ocupació: 
Programa d’orientació i formació 

professional per a persones afectades 
per ERTO

• 103 persones participants en accions d’orientació. El 43,7%
han estat afectats per un ERTO.

• 8 accions de capacitació i professionalització. El 87,5% amb
mòduls de Certificat Professional

• 54 persones participants en les accions de capacitació i
professionalització. El 46,3% han estat afectats per un ERTO

Programes d’impuls a l’ocupació

• Any 2021: 192 persones contractades mitjançant programes
d’impuls a l’ocupació per a col·lectius vulnerables.

• 76 persones contractades a traves de les subvencions a les
entitats de l’economia social i cooperativa

• Any 2022: 113 persones contractades a data actual

Formació en sectors estratègics
• Any 2021: 2 cursos orientats a sectors estratègics, amb 30

persones participants. 56,7% d’inserció
• Any 2022: 4 cursos realitzats amb 52 persones participants

Programa d’impuls a l’ocupació per a 
persones migrades

• Atorgament de la subvenció per a la contractació de 6
persones
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Nou impuls a sectors estratègics: 
Programa Treball, Talent i Tecnologia

Programa Treball, Talent i Tecnologia (2021-2022)
• 39 persones participants, el 74,4% col·lectius vulnerables
• 20 empreses participants i 4 agents socioeconòmics
• 2 accions formatives realitzades, amb 22 persones participants
• 20 persones han millorat el seu nivell de digitalització
• 41,4% d’inserció a data actual.

Projecte de noves oportunitats

Programa SEFED Llindar
Any 2020-2021: 16 joves participants en l’acció formativa. El 87,5%
obtenen el Certificat de Professionalitat. El 28,5% dels participants
trobant feina i el mateix percentatge retorna al sistema educatiu.
Any 2021-2022: 15 joves participants. El 66,7% obtenen el
Certificat de Professionalitat. El 30,0% ha trobat feina i el 60,0%
retorna al sistema educatiu.
Laboratori d’orientació laboral:
61 joves atesos en processos d’orientació. 3 capsules ocupacionals
realitzades amb 23 joves en circuit. 9 persones que retornen al
sistema acadèmic

Foment de l’ocupació juvenil
Any 2021: 499 persones joves ateses.261 itineraris d’orientació.
67 joves participants en accions formatives. 102 joves inserits
Any 2022: 112 persones joves ateses. 150 itineraris d’orientació.
54 joves participants en accions formatives

Programa d’impuls a la formació dual

Any 2022:
• 34 empreses derivades per col·laborar en FP (FCT) o DUAL
• 4 empreses prospectades en suport als instituts
• 14 joves cursant FPO Dual com auxiliars administratius
• Ajuts a la contractació per a empreses que contractin persones

provinents de l’FP DUAL
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Fons de reactivació empresarial

• Convocatòria bo i aixecament conjuntes (2021): 557
sol·licituds presentades. El 86,0% atorgades (479). 337.013,66
€ atorgats (el 67,4% del pressupost)

• El 42,6% de les empreses beneficiàries són del sector de
l’hostaleria; el 22,1% del serveis personals i el 21,5% del
comerç al detall

Suport a la contractació

• Convocatòria 2021: 200.000 €. 53 sol·licituds presentades. El
90,1% atorgades (48). 170.500,00 € atorgats (el 85,3% del
pressupost. 57 contractes formalitzats, el 61,4% indefinits

• Convocatòria 2022: 225.000€. 26 sol·licituds presentades a
data actual

Oficina polígons d’activitat econòmica

Any 2021-2022
• 102 empreses visitades
• 58 ofertes de treball captades
• 47 empreses col·laboradores en pràctiques FOAP i FP
• 24 empreses participants en el projecte Al Prat Igualem
• 42 empreses participants en projectes de sostenibilitat

Reforç de l’Oficina polígons d’activitat 
econòmica

Any -2022
• Xarxa d’empreses socialment responsables
• Sistema de governança
• Intercanviador d’informació i relacions entre l’Ajuntament i els

polígons
• Promotor de les polítiques municipals adreçades als polígons i

gestor de programes i projectes que es desenvolupin en àmbit
de comú acord amb polígons

Projecte seleccionat per la Fundació Pi i Sunyer 
com a bona pràctica (edició 2022) per la seva 
aportació innovadora i de qualitat 
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• Pressupost: 144.000,00 €. Oberta convocatòria. 24 sol·licituds
presentades.

Pla de dinamització de locals buits

• Inventari i creació de Base de dades amb l’opció de buscador
per cadascuna de les activitats comercials i locals del barri

• Prospecció de necessitats tant del barri com de possibles
projectes per instal·lar-se

• Inventari de locals de lloguer
• Inici del procés de demanda i adquisició de locals privats per

adquisició pública per a la posada en marxa el Pla de
dinamització de locals tancats

• Coworking de retorn social

Nou impuls a la contractació: 
Manteniment de llocs de treball

Programa de dinamització per a 
incentivar el consum al comerç i la 

restauració locals 

Market Prat:
• 120.000 € de pressupost.
• 237 establiments adherits a la campanya
• 2.127 targetes atorgades a data actual.
• Impacte previst sobre el comerç local: 300.000 €
• Impacte rebut fins a data actual pel comerç local: 212.700 €

• 4 campanyes de dinamització realitzades
• 52.000,00 € en accions de millora del mercat i implementació

del wifi.
• Noves licitacions: 3 noves concessions de parades amb nova

activitat

Pla de millora del mercat municipal
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• 16 establiments que treballen productes agroalimentaris
locals de qualitat

• Inici procés de licitació del projecte

El Prat Covid Safe

• 915 kits EPI’s repartits al sector comerç, restauració i serveis
comercials per un import de 42.790€

• Paquet formatiu sobre mesures d’higiene COVID-19 per a
comerciants i restauradors

Professionalització del sector de la 
restauració – Projecte el Prat Degusta’l

Pla de Millora de la sostenibilitat

En col·laboració amb la Casa de l’Energia:
• 35 empreses participants en el projecte de transició

energètica
• 7 empreses participants en el projecte de mobilitat sostenible
• 5 empreses assessorades en projecte Ecoindústria

Paquet de formació en línia
• Adaptació de la formació presencial a la formació en línia. El 85%

de les accions formatives s’han fet en format digital
• Paquet de formació en línia amb caràcter obert per tothom i

gratuïta a través de la col·laboració público-privada

Suport a l’actualització en venda digital

• Creació d’un directori de comerços i restaurants amb servei a
domicili

• Elaboració d’una guia professionalitzadora adreçada al comerç
local i les persones autònomes, sobre sistemes de venda en
línia




