
 
 
 
 
 
 
 

Comunicat de Premsa  
dirigit a:  

Secció d’ ECONOMIA / LABORAL 

 

 

Via Laietana, 16 5ª. Planta, 08003 BARCELONA 
Telf: 93 481 29 05;  e-mail: comunicacio@ccoo.cat  

Oficina de Premsa 

Els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del tercer trimestre de 
2020 evidencien que la destrucció d’ocupació precària és la més notable 
en el context de crisi actual 
 

CCOO alerta que Catalunya supera el mig milió de 
persones desocupades i que l’augment de l’atur ha estat 
exclusivament femení per l’efecte devastador de la crisi en 
ocupacions altament feminitzades 
 
Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) confirmen un escenari de contínua 
davallada amb més de 500.000 persones sense feina i en un context cru i incert. 
L’ocupació precària és la primera que desapareix en situacions de crisi, ja que és la 
més fàcil de desprendre’s, però també l’ocupació estable trontolla en aquests 
moments. Caldrà veure com es resolen els ERTOs pendents ja que l’ocupació suspesa 
podria acabar engruixint les llistes de l’atur a l’acabar l’any 2020. Per tot això, calen 
mesures urgents per garantir la protecció als treballadors i treballadores afectades i 
facilitar la reactivació econòmica. Aquesta ha de comptar amb un lideratge públic que 
orienti les inversions i recursos cap a les necessitats actuals, fent de la seguretat i de 
l’ocupació de qualitat els baluards de la recuperació. 
 
ATUR CATALUNYA/ESPANYA 
Els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) per al tercer trimestre de 2020 indiquen 
que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 7,1% respecte el 
trimestre anterior, és a dir, hi ha 33.700 aturats i aturades més, tenint com a resultat un total 
de 506.600 persones sense feina. 
 
A Espanya, la xifra de persones desocupades ha estat de 3.722.900, amb una taxa d’atur del 
16,3%. La taxa d’atur a Catalunya se situa en un 13,2%, 0,5 punts percentuals més que el 
trimestre anterior i 2,4 punts percentuals més que el tercer trimestre de 2019. La taxa d’atur 
femenina (14,3%) creix notablement i s’allunya de la masculina (12,2%). En un any l’atur ha 
augmentat en 84.500 persones, el que representa un creixement del 20%. Aquest augment 
s’ha donat tant en homes (17,4%) com en dones (22,6%), però les darreres han patit un major 
impacte de la desocupació. 
 
OCUPACIÓ 
Respecte les dades de població ocupada, podem dir que per aquest tercer trimestre de 2020 
l’ocupació ha crescut en 96.400 persones (3% més) respecte el trimestre anterior. En termes 
interanuals, l’ocupació s’ha reduït en 138.500 persones, caiguda que significa un 4%. La taxa 
d’ocupació per al tercer trimestre de 2020 és del 52,5% a Catalunya. Aquesta xifra representa 
1,5 punts percentuals més que el trimestre anterior i 2,5 punts menys que l’any 2019. 
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L’increment de l’atur situa Catalunya en més de mig milió de persones desocupades, 
sent un trimestre que deixa veure els efectes devastadors de la crisi sanitària generada 
per la COVID-19. Cal dir que els ERTOs continuen impedint que l’escenari sigui encara 
més dur. 
 

 
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 
15,4%, seguida de Barcelona (13,4%), Girona (11,7%) i Lleida (9,8%). 
 
 
CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA 
 
El tercer trimestre de 2020, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit es 
redueix en 21.600 persones respecte fa un any (-0,9%), i el nombre de persones amb 
contracte temporal ho fa en 125.700 persones assalariades (18,7% de reducció). 
 
La taxa de temporalitat assoleix un 19,5%, no per una millora de l’estabilitat laboral sinó 
per la forta destrucció d’ocupació temporal. 
 
En relació al tipus de jornada, la xifra de persones que treballa a jornada parcial es redueix en 
59.900 (11,7% menys) i el nombre de persones que ho fa a jornada completa cau en 78.700 
(2,7% de reducció) respecte l’any 2019. La taxa de parcialitat resulta del 13,6%, amb una 
distància de més de 13 punts percentuals entre homes (7,3%) i dones (20,6%). 
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Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Activitat Ocupació Atur

66,5

57,2
61,7 59,7

50,6
55,0

10,3 11,5 10,9

65,5

55,8
60,5 57,5

47,8
52,5

12,2 14,3 13,2

Taxes 

Principals indicadors del mercat de treball (%)

3r trim 2019 3r trim 2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE). 

 
 
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama: 
 
1.- Quan ens confrontem amb una segona ona de contagis d’abast comunitari, la prioritat rau 
en les mesures de prevenció, també en l’àmbit laboral. Com s’ha acordat en el marc del 
Consell de Relacions Laborals (CRL), s’ha de facilitar el treball a distància, el teletreball i les 
reunions telemàtiques sempre que sigui possible, evitant els desplaçaments. En el cas que el 
treball presencial sigui inevitable, calen mesures d’esglaonament dels horaris d’entrada i 
sortida, això és, de flexibilitat horària, per tal d’evitar aglomeracions al transport públic. Els 
acords signats en el marc del CRL s’han de traslladar urgentment a les empreses, garantint 
que els ajustaments de la producció, les mesures de prevenció, o la redistribució de la jornada 
laboral es facin efectives sempre amb l’acord entre les parts. 
 
2.- La prioritat és la salut. Per això cal reforçar el nostre sistema sanitari amb criteris 
preventius, garantint l’assistència als afectats per la COVID-19, però també a la resta de 
patologies, i fent front a l’allargament de les llistes d’espera i al col·lapse de l’atenció primària. 
La millor mesura econòmica en la situació actual és invertir en la robustesa i resiliència del 
nostre sistema sanitari, també mitjançant contractacions que no es poden ajornar. Juntament 
amb la salut, és l’educació la que té més incidència a l’hora de superar la desigualtat i 
cohesionar la societat. També aquí calen inversions i recursos (ventilació d’aules, tests, 
traçabilitat) per garantir la seguretat d’alumnes i professors i la sostenibilitat de l’educació 
presencial. 
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Homes Dones Total Homes Dones Total

Temporalitat Parcialitat

21,8
23,8 22,8

7,5

22,8

14,7
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19,5

7,3

20,6

13,6

Taxes

Inestabilitat i jornada laboral (%)

3r trim 2019 3rn trim 2020
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3.- La pandèmia comporta fortes incerteses a les quals tan sols es pot fer front des del 
lideratge públic. Aquest ha de garantir mesures de suport per tal de mantenir el teixit 
productiu, especialment la petita i mitjana empresa, amb compensacions als sectors més 
afectats. Tal i com recomanen els organismes internacionals, és el moment d’inversions 
públiques intensives en ocupació de qualitat que facin front a les necessitats que ha posat en 
evidència la pandèmia. En els plans i fons de reactivació, també els que vénen de la UE, no 
es tracta de traslladar recursos al teixit empresarial, sinó de liderar l’adaptació i canvi del 
model productiu per ajustar-ho a la nova realitat i als reptes pendents: la superació de la 
precarietat endèmica del nostre mercat laboral, la transició justa a una economia verda, i 
l’extensió de l’ocupació digna en un horitzó marcat per la digitalització. 
 
4.- Després de 7 mesos de pandèmia continuem esperant la signatura d’un conveni entre els 
serveis públics d’ocupació de Catalunya i de l’Estat. Aquest acord sembla indispensable quan 
la incertesa de la situació actual pot comportar un creixement important, i a curt termini, de les 
demandes de prestació. No és el moment de debatre el marc de competències, ni tampoc de 
pretendre la subordinació d’un servei a l’altre. La prioritat rau avui en una cooperació 
compromesa i efectiva per assolir allò que és l’objectiu d’ambdós organismes: el benestar i 
estabilitat de les persones treballadores que no poden accedir al mercat de treball per una o 
altra raó. 
 
 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 27 d’octubre de 2020 
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