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 3r trimestre 2022 Variació
intertrimestral

Variació
interanual

Variació
intertrimestral (%)

Variació
interanual (%)

Total Total Total TOTAL TOTAL
Població estrangera (16 i més anys)

Població total 936,9 21,1 22,7 2,3% 2,5%

Població activa 692,0 13,9 27,9 2,0% 4,2%

Població ocupada 576,5 8,3 29,4 1,5% 5,4%

Població aturada 115,5 5,6 -1,5 5,1% -1,3%

Taxa d'activitat estrangera 73,9% -0,2 pp 1,2 pp

Taxa d'atur estrangera 16,7% 0,5 pp -0,9 pp
Població nacional (16 i més anys)

Població total 5.461,4 13,2 26,3 0,2% 0,5%

Població activa 3.233,1 29,7 -8,9 0,9% -0,3%

Població ocupada 2.983,4 30,6 51,0 1,0% 1,7%

Població aturada 249,7 -0,9 -60,0 -0,4% -19,4%

Taxa d'activitat nacional 59,2% 0,4 pp -0,5 pp

Taxa d'atur nacional 7,7% -0,1 pp -1,8 pp
Població aturada segons subsidi / prestació

Població aturada total 365,2 4,7 -61,5 1,3% -14,4%

Rep subsidi o prestació per desocupació 103,5 -12,2 -29,5 -10,5% -22,2%

No rep ni subsidi ni prestació 251,5 17,2 -24,4 7,3% -8,8%

No classificables 10,3 -0,2 -7,4 -1,9% -41,8%

% aturats perceptors subsidi o prestació 28,3% -3,8 pp -2,8 pp
Taxa d'atur per parentiu amb persona de refer.

Total 9,3% 0,0 pp -1,6 pp

Persona de referència 7,4% -0,9 pp -1,6 pp

Cònjuge o parella 6,4% 0,2 pp -2,7 pp

Fill/a 19,8% 1,8 pp 2,1 pp

Resta de persones de la llar 11,1% 1,6 pp -7,8 pp
Habitatges familiars

Total de llars 3.102,6 12,6 25,0 0,4% 0,8%

Llars amb almenys 1 actiu 2.252,4 28,2 24,1 1,3% 1,1%

% llars amb almenys 1 actiu 72,6% 0,6 pp 0,2 pp

Llars on tots els actius són ocupats 1.932,9 30,1 78,4 1,6% 4,2%

% llars on tots els actius són ocupats 85,8% 0,3 pp 2,6 pp

Llars on tots els actius són aturats 105,2 -10,5 -31,3 -9,1% -22,9%

% llars on tots els actius són aturats 4,7% -0,5 pp -1,5 pp

Dades i variacions absolutes en milers de persones i variacions de les taxes en punts percentuals.

FONT: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta de població activa de l'INE
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