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Les dades de l’EPA confirmen que l’augment de l’SMI a 
900€, que ha beneficiat a 158.600 treballadores i 
treballadores a Catalunya, no ha tingut un efecte negatiu 
sobre el nostre mercat de treball  
 
L’increment del salari mínim alleuja la càrrega d’una part de les 391.400 
persones que pateixen pobresa laboral a Catalunya, però la precarietat en 
la contractació s’agreuja i exigeix l’aplicació de mesures urgents 
 
 
ATUR CATALUNYA/ESPANYA 
 
Els resultats de l'Enquesta de Població Activa (EPA) pel primer trimestre de 2019 indiquen 
que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 1,1% respecte el 
trimestre anterior, és a dir, hi ha 4.800 aturats i aturades més, tenint com a resultat un total de 
446.600 persones sense feina. 
 
A Espanya, la xifra de persones desocupades ha estat de 3.354.200, amb una taxa d'atur del 
14,7%. La taxa d'atur a Catalunya se situa en un 11,6%, 0,1 punts percentuals menys que el 
trimestre anterior i 0,6 punts percentuals menys que el 2018. La taxa d’atur femenina (12,2%) 
es manté superior a la masculina (11,1%). En un any l'atur s’ha reduït en 12.100 persones, el 
que representa una caiguda del 2,6%. Això es tradueix en -3.500 homes i -8.500 dones. 
 
OCUPACIÓ 
 
Respecte les dades de població ocupada, podem dir que per aquest primer trimestre de 2019 
l'ocupació s’ha reduït només en 100 persones respecte el trimestre anterior. En termes 
interanuals, l'ocupació ha augmentat en 87.700 persones, increment que significa un 2,7%. La 
taxa d'ocupació per al primer trimestre de 2019 és del 54,2% a Catalunya. Aquesta xifra 
representa 0,2 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,7 punts percentuals més 
que l'any 2018. 
 
Malgrat l’evolució positiva de l’ocupació, continuem amb unes taxes tant d’activitat 
com d’ocupació molt baixes, sent sobretot les dones les més allunyades del mercat de 
treball. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE). 

 
 

 
SITUACIÓ PROVÍNCIES 
 
L'anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d'atur més elevada, amb un 
15,5%, seguida de Girona (13,4%) i Barcelona i Lleida, ambdues demarcacions amb una taxa 
del 10,9%. 
 
CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA 
 
El primer trimestre de 2019, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit 
s’incrementa en 83.200 persones respecte fa un any (3,8% més), i el nombre de persones 
amb contracte temporal ho fa en 18.600 persones assalariades (3,2% d’increment). 
 
La taxa de temporalitat es manté en un elevat 20,8% i continua la lleu diferència entre 
homes i dones, en detriment d’aquestes. 
 
En relació al tipus de jornada, la xifra de persones que treballa a jornada parcial augmenta en 
16.200 (3,5% més) i el nombre de persones que ho fa a jornada completa s’incrementa en 
71.600 (2,5% d’increment) respecte l’any 2018. La taxa de parcialitat se situa en un 14,3%, 
amb una distància de gairebé 15 punts percentuals entre homes i dones, en detriment de les 
últimes. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE). 

 
 
 
EFECTES SOBRE L’OCUPACIÓ DE L’AUGMENT DE L’SMI 
 
Les dades suggereixen que l‘increment aprovat del 22% del salari mínim, fins arribar als 900€ 
mensuals, no ha afectat negativament l’ocupació. Respecte de les previsions del Banc 
d’Espanya, que situava en 132.000 els llocs de treball que es podrien destruir per la mesura 
que va entrar en funcionament l’1 de gener de 2019, les dades de l’EPA no semblen 
confirmar-ho. Més enllà de la desacceleració en la creació de llocs de treball, que s’ha fet 
palesa els darrers dos anys, les dades sobre les baixes d’afiliació al Règim General de la 
Seguretat Social els primers tres mesos de l’any, mostren com, a nivell de l’estat, la variació 
en la mitjana trimestral de les baixes va ser, entre l’any 2017 i 2018 de 60.000, per 66.300, 
entre els anys 2018 i 2019. Això no suposa un canvi significatiu i te la seva explicació en 
l’augment de la rotació laboral, amb més entrades i sortides del mercat laboral. També a 
Catalunya els darrers tres primers trimestres de l’any s’ha donat un lleuger increment de les 
baixes, en el context d’un increment mantingut de l’augment del nombre d’afiliats i afiliades a 
la Seguretat Social, al temps que continua mantenint-se la tendència negativa pel que fa la 
qualitat de l’ocupació 
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Font: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

 
 
 
CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA 
 
 

 
    
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE). 

 
Pel que fa les dades de contractació registrada, CCOO de Catalunya vol recordar la 
disminució alarmant de l’estabilitat en la contractació que s’ha donat al llarg de la darrera 
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dècada, tant per la temporalitat, com per la proporció de nous contractes indefinits que 
sobreviuen abans de finalitzar l’any. En concret a Catalunya el 2007, just abans de la crisi, dos 
terços (66%) dels nous contractes indefinits continuaven vigents en finalitzar l’any. El 2018 
però aquesta proporció es reduïa i únicament la meitat (49%) dels nous contractes indefinits 
continuaven en vigor a finals d’any. Des de la implantació de la darrera reforma laboral es 
necessiten signar més contractes indefinits que abans de la reforma per poder consolidar una 
ocupació indefinida. En concret, a Catalunya es necessiten 2,3 contractes indefinits i 5,6 
temporals per crear l’equivalent a una ocupació indefinida. 
 
 

 
 
Font: CCOO a partir dades EPA (INE)  i contractació (SEPE) 

 
CCOO de Catalunya vol recordar que, de tots els contractes signats durant el 2018 a 
Catalunya únicament el 13,9% van ser indefinits. Per tant ens trobem en un escenari de gran 
temporalitat i d’un ús molt limitat dels contractes indefinits que, en la pràctica, creen poca 
ocupació indefinida. En quant a la temporalitat, l’any 2018 un 43,4% dels contractes signats 
tenien una durada inferior a un mes, i d’aquests, gairebé 4 de cada 5 (78,5%) tenien una 
durada inferior o igual a 7 dies. Els contractes de molt curta durada suposen el 34% dels 
contractes temporals signats, això és, un de cada tres.  
 
L’ SMI COMPORTA BENEFICIS EVIDENTS I GENERALITZATS 
 
El increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) publicada al BOE del 28 de desembre 
passat, ha pogut beneficiar a 158.600 persones assalariades a  Catalunya i a 1.213.000 al 
conjunt de l’Estat. En concret, en el cas de Catalunya, aquest increment ha tingut incidència 
en el 5,9% de persones assalariades (4,8% de les que treballen a jornada completa i 9,1% de 
les que treballen en modalitat de jornada parcial). Amb dades estatals, destaquem com 
gairebé la meitat (46,4%) dels potencials beneficiaris de l’augment de l salari mínim arribaran 
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als 900€ amb un increment inferior al 10%.Únicament al 22,4% dels potencials beneficiaris 
se’ls hauran d’aplicar d’increments superiors al 20% per assolir el mínim previst. 
 
En quant als col·lectius més beneficiats d’aquesta pujada hem de destacar com les dones (de 
totes les edats i modalitats contractuals però molt especialment aquelles que treballen a 
jornada parcial) es beneficien en major mesura que els homes (89.200 dones respecte 69.400 
homes). Altres col·lectius beneficiats són les persones joves (29.800 persones de menys de 
25 anys), les persones migrades (56.200), les persones treballadores amb nivells formatius 
més baixos (75.000 amb ESO o menys). En quant als sectors, destaquem molt especialment 
les 125.500 persones beneficiàries del sector serveis (6,4% de persones assalariades del 
sector), la qual cosa posa de manifest els baixos salaris d’aquest sector que CCOO de 
Catalunya ha denunciat reiteradament. 
 
La pujada del SMI permet traslladar a les rendes més baixes una petita part del creixement i 
de l’augment dels beneficis empresarials que s’ha mantingut des de l’any 2014. Donat que la 
propensió al consum és més gran en les famílies de renda baixa que en les empreses, el 
increment salarial comportarà un increment en el consum de les llars i per tant un reforç de la 
demanda interna. El increment de l’SMI normalitza a més uns marges de benefici 
empresarials extraordinàriament alts, i recupera recursos per l’economia real i per la creació 
d’ocupació. Per una altra banda, els beneficis de l’augment del salari mínim s’estenen també a 
l’estat del benestar mitjançant un increment en els ingressos nets tant de l’estat com de la 
seguretat social, que poden facilitar un augment de la despesa pública. En aquest sentit convé 
recordar que el increment dels ingressos fiscals sobre la renda i el consum és superior a la 
pèrdua de recaptació per l’impost de societats i l’efecte que pugui tenir l’augment d’uns salaris 
públics que, en la seva immensa majoria, estan per sobre del llindar de l’SMI. A nivell de 
l’estat, l’increment de la massa salarial que comporta l’increment del salari mínim serà de prop 
de 2.000 milions, dels quals 521 es corresponen amb cotitzacions socials. 
 
CCOO de Catalunya considera per tant que els efectes de l’augment del SMI son positius tant 
pel que fa la situació d’aquelles persones treballadors que pateixen de pobresa i precarietat 
laboral, com pel conjunt de la ciutadania que es beneficia mitjançant l’increment del consum, 
de les cotitzacions i dels ingressos fiscals. Pel que fa la comparativa del nou SMI amb altres 
països de la Unió Europea, val a dir que encara hi ha marge per incrementar el salari mínim al 
nostre país atès que, tot i tenir nivells de productivitat similars al promig europeu, l’SMI 
espanyol es situa en el 92% del salari mínim mitjà ponderat dels països del nostre entorn. 
 
 
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya: 
 

- Es reafirma en l’exigència al Govern de la necessitat de derogar la Reforma 
Laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i 
combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social. 
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- Reivindica més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives
d’ocupació pensades per a les dones per reduir l’elevada bretxa que existeix entre
homes i dones.

- Considera necessari i urgent combatre la cronificació de l’atur, que afecta cada cop
a més persones, sobretot les d’edat més avançada.

- Defensa més inversió pública per potenciar sectors productius que generin estabilitat
i ocupacions d’alt valor afegit.

- La caiguda de l’ocupació a la indústria fa urgent dotar de pressupost i reactivar el
Pacte Nacional per a la Indústria sent urgent augmentar també la inversió en recerca,
innovació i desenvolupament per part de les empreses.

- Insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals
dignes, que contribueixi a generar un nou sistema productiu que es basi en la qualitat,
la innovació i la competitivitat i no en els baixos costos laborals, un model que ens ha
dut a la crisi i a les dificultats de recuperació.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 25 d’abril de 2019 


