
 

 

INFORME SOBRE ELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ (octubre 2019) 

 

Argumentari 

El Brexit, la contracció de les economies motors a Europa o les guerres comercials 
entre els EUA i la Xina i el conflicte del petroli a l’Orient Mitjà fan que l’economia 
mundial estigui en un moment d'incertesa. Una incertesa que algunes empreses 
aprofiten per adaptar les seves plantilles amb l’objectiu de seguir incrementant els 
seus beneficis. A més la normativa laboral existent a Catalunya i Espanya com a 
conseqüència de la reforma laboral subjectivant les causes dels acomiadaments i la 
retirada de la tutela administrativa en els expedients de regulació d’ocupació, fan del 
nostre territori un espai més atractiu per a la reestructuració de les empreses a nivell 
Europeu, cosa que aprofiten. 

D'altra banda, la inestabilitat política que provoca la manca de governs estables i la 
reiteració de processos electorals agreugen la situació del nostre teixit productiu. 

Davant d’aquesta conjuntura, la despesa pública és un factor cabdal per a corregir la 
falta d'iniciativa i despesa privada. 

Per tant, cal reclamar a les empreses que no aprofitin la conjuntura per practicar 
mesures de contracció i reestructuració preventives com a conseqüència de la 
incertesa. Apel·lem a la responsabilitat de les empreses amb els seus treballadors i 
treballadores, i amb el territori. 

En l'àmbit de l’administració de la Generalitat i del govern central, reclamem acords 
polítics que garanteixin polítiques fiscals que permetin la suficiència i la despesa 
pública necessària per aprofitar el creixement de l’economia, redistribuir la riquesa 
amb més ocupació millors salaris i que s’executin aquells acords estratègics que han de 
permetre al nostre model productiu transformar-se, garantint unes transicions justes 
en l’àmbit energètic o de la digitalització cap a una economia de més valor afegit, 
digitalitzada i baixa en emissions de gasos contaminants i nocius, que generi ocupació i 
salaris de qualitat. Cal, per tant, desenvolupar de manera efectiva el Pacte Nacional 
per a la Indústria, el de la societat del coneixement o el Pacte per a la Transició 
Energètica i cal que aquests grans acords estiguin dotats suficientment. 



 

EVOLUCIÓ EROs 2019 

(de gener a juliol) 

 

El expedients de regulació d’ocupació (ERO) i la seva afectació en nombre de persones 
a Catalunya no ha deixat de disminuir en còmput anual des de 2012.  No obstant, a 
partir de l’any passat (2018) s’observa una lleugera repuntada que es confirma en els 7 
primer mesos de 2019. Tot i que el nombre d’expedients i de persones afectades es 
manté molt per sota del pitjor període de la crisi, és la primera vegada des de 2012 que 
tornen a créixer en nombre i en quantitat de treballadors.   

 

 

 

Nombre d’expedients i persones afectades per mesura 

S’observa un canvi de tendència a partir de 2017, amb un lleuger augment del nombre 
d’ERO. Concretament en els 7 primers mesos de 2019 han augmentat el 3,8% amb 
relació als mateixos mesos de l’any anterior. L’augment és sobretot dels ERO de 
suspensió temporal de contracte.  

  

Nombre expedients (de gener a juliol)    
  2018 2019 gen-jul % 
Reducció 28 26 -7,10% 
Rescissió 124 100 -19,40% 
Suspensió 86 121 40,70% 
Total 238 247 3,80% 
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Si mirem les persones afectades per ERO en els 7 primers mesos, s’observa igualment 
un increment, més accentuat encara, respecte de l’any anterior (17,8%). L’augment es 
registra sobretot en aquest cas en les persones afectades d’expedient de reducció 
horària i de rescissió de contracte.  

Persones afectades ERO (de gener a juliol)   
  2018 2019 gen-jul % 
Reducció 163 260 59,50% 
Rescissió 2.260 3.005 33,00% 
Suspensió 2.361 2.369 0,30% 
Total 4.784 5.634 17,80% 

 

Cal dir que en la variació de persones afectades per ERO intervé una casuística que pot 
desconcertar. Concretament el passat mes de juny es va registrar un increment sobtat 
de persones afectades, concretament del 71% amb relació al mes anterior, tot i que el 
nombre d’expedients presentats va disminuir (-39%). L’explicació és que una empresa 
gran (en aquest cas, l’empresa Nissan de Zona Franca) va executar un expedient 
afectant a moltes persones més de 600 extincions de contracte. 
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Nombre d’expedients per causa 

Pel que fa a les causes dels expedients de regulació, la principal és l’aplicació de  
mesures econòmiques.  

 

 

 

 

Expedients de regulació d’ocupació per divisió econòmica 

Persones afectades per divisió econòmica     

  Reducció Rescissió Suspensió 
Total 
2019 

Silvicultura i explotació forestal   16 16 
Pesca i aqüicultura  5 65 70 
Indústries de productes alimentaris  32 18 50 
Fabricació de begudes  68 80 148 
Indústries tèxtils 22 10 146 178 
Confecció de peces de vestir  133  133 
Indústria del cuir i del calçat   4 4 
Indústries fusta i suro, exc. mobles  6 19 25 
Indústries del paper  75 128 203 
Arts gràfiques i suports enregistrats  80 265 345 
Indústries químiques  82 16 98 
Productes farmacèutics   6 6 
Cautxú i plàstic 51 6 290 347 
Productes minerals no metàl·lics ncaa  45  45 
Metal·lúrgia  43 40 83 
Productes metàl·lics, exc. maquinària 79 86 167 332 
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Productes informàtics i electrònics  16  16 
Materials i equips elèctrics  69 34 103 
Maquinària i equips ncaa 13 8 64 85 
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 3 535 538 1076 
Altres materials de transport  70 21 91 
Mobles 8   8 
Indústries manufactureres diverses 11  4 15 
Reparació i instal·lació de maquinària 3  4 7 
Gestió de residus  12  12 
Construcció d'immobles  193 7 200 
Construcció d'obres d'enginyeria civil   8 8 
Activitats especialitzades construcció 1 103 13 117 
Venda i reparació de vehicles motor  7  7 
Comerç engròs, exc. vehicles motor 5 87 26 118 
Comerç detall, exc. vehicles motor  40 21 61 
Transport terrestre i per canonades 2 388 3 393 
Emmagatzematge i afins al transport  30 54 84 
Serveis d'allotjament  10 132 142 
Serveis de menjar i begudes 3 76 43 122 
Edició 3 31  34 
Cinema i vídeo; enregistrament de so   30 30 
Serveis de tecnologies de la informació  6  6 
Serveis d'informació  60  60 
Mediació financera  26  26 
Activitats auxiliars mediació financera 1 9  10 
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1  2 3 
Seus centrals i consultoria empresarial 1 101  102 
 Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 22  64 86 
Recerca i desenvolupament  107  107 
Publicitat i estudis de mercat 2 39  41 
Activitats professionals i tècniques ncaa   15 15 
Activitats de lloguer  18  18 
Activitats de seguretat i investigació  12  12 
Serveis a edificis i de jardineria  79 16 95 
Activitats administratives d'oficina  22  22 
Educació  63  63 
Serveis socials amb allotjament  30  30 
Activitats esportives i d'entreteniment  44  44 
Activitats associatives 29  3 32 
Reparació ordinadors i efectes personals  27  27 
Altres activitats de serveis personals  16 7 23 
Total 260 3.005 2.369 5.634 

 

 

 



Observacions destacables: 

● Transport terrestre i per canonades (388 acomiadaments amb ERO), es podria 
tractar d’acomiadaments en el sector del taxi arrel de la normativa que regula 
els vehicles de transport amb conductor (VTC) 

● Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (1.076 afectats dels quals 535 
acomiadaments). Es tracta d’una afectació important amb disminució de 
plantilles a l’empresa Nissan de Barcelona, i probablement també té a veure 
amb la davallada continuada i persistent de vendes del sector de l’automòbil 
durant l’any 2019.  

● Recerca i desenvolupament (107 acomiadaments) és preocupant perquè 
aquests és un sector que s’ha ressentit especialment de la retallada de despesa 
pública.  

● Els acomiadaments a la Indústria amb els EROs de Tyco, General Cable etc... 
són preocupants per la caiguda del pes industrial al nostre teixit productiu. I 
haurem d’analitzar com afecten aquests últims EROs a la tendència general 
(aquests EROs no estan comptabilitzats a l’estadística).  

 

 


