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Continua, de manera preocupant, la feminització de la desocupació, ja que les dones 
pateixen l’atur en major intensitat que els homes, essent més de la meitat de la població 
aturada 
 

CCOO de Catalunya alerta que el mercat de treball segueix 
amb la mateixa tendència dels últims mesos, amb un clar 
abús de la contractació temporal i una alta rotació laboral 
de les persones treballadores 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de març de 2017 deixa una xifra de 446.017 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual del 10,8% 
(53.974 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.702.317 les persones que 
romanen desocupades, amb una reducció del 9,6%. 
 
Respecte el mes anterior, l’atur registrat s’ha reduït en 6.325 persones aturades (-1,4%). La població 
menor de 25 anys registra un decreixement de 165 joves sense feina, xifra que suposa una reducció 
del 0,5% respecte el mes de febrer i que a Catalunya hi hagi un total de 31.568 joves que cerquen 
feina sense èxit. 
 
Es redueix l’atur respecte el 2016 en un 10,8%, però tot i la disminució, Catalunya té 154.300 
persones més que el març de 2008 que cerquen feina sense èxit. 

 
ATUR PER SECTORS D'ACTIVITAT I PROVÍNCIES 
Respecte el 2016, s'ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors. La construcció 
encapçala la reducció amb un -21,2% i 11.115 persones aturades menys, la indústria ho fa en un 
15,3% menys i 9.688 persones menys, mentre que els serveis han reduït en un 8,5% i 28.608 
persones menys. 
 
Respecte el mes anterior, la indústria és el sector que redueix amb més intensitat la xifra de persones 
aturades, concretament ho fa en un 2% i 1.066 persones. El sector serveis també aconsegueix reduir 
el nombre de persones sense feina en un -1,8% i 5.553 persones, mentre que la construcció ho fa en 
un -1,7% i 695 persones. 
 
Totes les províncies redueixen les xifres de l’atur interanualment: la reducció més significativa la 
presenta Barcelona amb un 11,8%, seguit de Lleida (-9,2%), Girona (-8%) i Tarragona (7,6%). 
 
Respecte el mes de febrer, Lleida és l’única demarcació que incrementa les xifres de l’atur i ho fa en 
un 0,5% i 110 persones aturades més. Per contra, Girona redueix l’atur en un 4,3%, Tarragona en un 
3,2% i Barcelona en un 0,8%. 
 
Es redueix l’atur a tots els sectors respecte ara fa un any, destacant el cas de la construcció, 
que ho ha fet amb una intensitat superior a la resta. Aquesta tendència, present en els darrers 
mesos, constata que la lleu recuperació s’està donant en sectors d’escàs valor afegit i en llocs 
de treball precaris i inestables.          
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ATUR PER SEXES 
Les dones representen el 54,9% del total de persones aturades. La reducció interanual de l’atur es 
produeix tant en dones com en homes, però amb una intensitat ben diferent. Si els homes a l’atur 
s’han reduït en un 13,9%, les dones ho han fet en només un 8,1%. Respecte el febrer, la reducció 
masculina ha resultat de l’1,8% i la femenina de l’1%. 
 
Cal tenir present que elles són les que corren el risc de ser les principals víctimes dels efectes 
de la crisi, perquè tenen menors oportunitats de retorn al mercat de treball que els homes. 

 
ATUR DE PERSONES IMMIGRANTS 
Les persones immigrants representen el 20% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya el 
tercer mes de l’any 2017, el que significa un total de 89.222 persones. L'atur registrat d'aquest 
col·lectiu ha experimentat una reducció interanual de l’11,1%, percentatge que es tradueix en 11.081 
persones aturades menys. 

 
CONTRACTACIÓ 
El total de contractes registrats a Catalunya el mes de març és de 262.621, dels quals el 85,4% són de 
caràcter temporal. En un any s’han signat 34.808 contractes més (15,3% d’increment). 
 
Respecte el mes de març de 2016, la contractació indefinida augmenta en 5.176 contractes mentre 
que la temporal ho fa en 29.632 contractes. 
 
És alarmant que es perpetuï una elevada contractació temporal mentre que la indefinida, tot i 
créixer, ho fa de manera poc significativa. Aquest fet evidencia la precarietat laboral de cada 
cop més persones treballadores. 

 
PRESTACIONS 
El mes de febrer de 2017 es va tancar amb 263.453 persones aturades a Catalunya que rebien algun 
tipus de protecció per atur. 
 
La notable reducció interanual es produeix tant en prestacions contributives (-7.606 i un -5,7%) com en 
subsidis (-18.808 i un -14,3%), persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció (-3.349 i un            
-12,4%) i persones participants del Programa d’Activació per a l’Ocupació (-288 i -17,4%). 
 
En relació al mes anterior, es constata una  reducció de 7.062 prestacions contributives (-5,3%), 1.958 
subsidis (-1,7%), i 36 persones perceptores de la RAI (-0,2%). Per contra, hi ha un tímid creixement de 
40 persones participants del  Programa d’Activació per a l’Ocupació (3%). 
 
El major pes de prestacions assistencials (52% del total) que de contributives (48% del total) és 
conseqüència de l’esgotament de les prestacions contributives causat per l’elevat atur de molt 
llarga durada, un signe evident del deteriorament del mercat de treball i el conseqüent 
empobriment de les famílies. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d'atur registrat (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 

 
CCOO de Catalunya, en el marc del debat de l’11è Congrés, discutirem temes del Pla d’Acció 
amb propostes concretes per posar fre a l’atur, lluitar per la qualitat de l’ocupació i per una vida 
digna de les persones treballadores. 
 
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya: 
 
- Considera que calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives 

d’ocupació pensades per a les dones per reduir la gran bretxa que existeix entre homes i dones. 
Elles són les qui pateixen en major mesura els efectes de la no recuperació del mercat de treball. 

 
- Defensa, per sortir de la crisi, un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb 

garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró 
de creixement inestable i vulnerable que s’està generant. El Pacte Nacional per la Indústria és 
una aposta clara per sortir de la crisi i generar ocupació estable i de qualitat. 

 
- Reclama mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions. La Renda Garantida 

de Ciutadania a Catalunya, que actualment està pendent d’aprovació, ha d’assegurar recursos 
mínims a les persones sense ingressos. 

 
- Es reafirma en l’exigència al Govern de la urgència i necessitat de derogar la Reforma Laboral 

per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat 
laboral. 

 

 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 4 d’abril de 2017 
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