
 

 
 
 
 
 

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 

Les greus conseqüències de la parada per l’estat d’ alarma deixen en 
situació límit a moltes persones, i per això reclam en mesures urgents de 
protecció social, manteniment de l’ocupació i activ ació del mercat de 
treball 
 

CCOO alerta que la crisi sanitària, l’estat d’alarm a i la 
paràlisi econòmica deixen al límit de la subsistènc ia a 
gran part de la població treballadora 
 
Els resultats de l’atur registrat al mes d’abril ev idencien la greu situació provocada per 
l’emergència sanitària de la COVID-19 i el seu impa cte en l’ocupació. Malgrat els ERTOs 
que han esmorteït aquest impacte, i que ahir afecta ven 704.718 persones, l’atur 
registrat i la pèrdua d’afiliació a la Seguretat So cial reclamen mesures urgents. Avui 
una de cada dues persones treballadores necessita d ’una prestació. Facilitar la seva 
tramitació, ampliar el col·lectiu al qual s’adrecen  i incrementar la seva quantitat esdevé 
una prioritat per salvar moltes llars de la insolvè ncia i per mantenir demanda i activitat 
econòmica. 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes d’abril de 2020 deixa una xifra de 467.810 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment interanual 
del 22,6% (86.212 aturats i aturades registrats més que fa un any). A Espanya són 3.831.203 
les persones que romanen desocupades, amb un augment del 21,1%. 
 
Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un augment de 50.763 persones aturades 
(12,2% més). La població menor de 25 anys registra un increment de 6.872 joves sense feina  
(24,1%) respecte l’any anterior, i fa que a Catalunya hi hagi un total de 35.423 joves que 
cerquen feina sense èxit. Respecte el març, l’atur juvenil ha augmentat en un 13,1% i 4.110 
joves sense feina més. 
 
Cal tenir en compte que aquestes xifres no inclouen les persones afectades per Expedients de 
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i que, a dia d’ahir eren 95.874, dels quals 90.085 per 
força major, que afectaven, respectivament, 704.718 i 603.014 persones. Tampoc 
comptabilitza les persones que s’han quedat sense ocupació i que poden haver tingut 
dificultats a l’hora de registrar-se com a desocupades. En aquest sentit és important tenir en 
consideració l’evolució de les afiliacions, que a l’abril van mostrar un increment de les baixes 
de prop de 134.000 persones respecte al març. 
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ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT 
Respecte l’abril de 2019, ha augmentat el nombre de persones aturades en tots els sectors. 
Els serveis encapçalen l’augment en un 27% i 73.499 persones desocupades més, la 
construcció ho fa en un 26% i 7.982 persones més i la indústria en un 16,4% més i 7.017 
persones a l’atur. 
 
Respecte el mes anterior, la construcció encapçala l’increment de l’atur en un 19,9% i 6.416 
persones més; el segueix el sector serveis amb un augment del 12,7% i 39.012 persones 
aturades més i la indústria ho fa en un 10,8% i 4.847 persones desocupades. 
 
 
ATUR PER SEXES 
Les dones representen el 54,6% del total de persones desocupades. El comportament per 
sexes ha estat ben diferent. Si bé els homes incrementen l’atur en un 29,4% respecte l’abril de 
2019, les dones ho fan en un 17,4%. En canvi, l’evolució respecte el mes de març mostra com 
els homes han augmentat l’atur en un 15,7% mentre que les dones ho han fet en un 9,4%. 
 
 

 
Font: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad social. 

 
 
CONTRACTACIÓ REGISTRADA 
 
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes d’abril és de 94.855, dels quals el 
87,5% són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2019, s’han signat 174.012 
contractes menys (64,7% de reducció). En aquest període, la contractació indefinida ha caigut 
en un 68,5% i la temporal en un 64,1%. 
 
Respecte el mes de març, s’han signat 87.093 contractes menys (47,9% de reducció). 
Aquesta davallada es dona tant per la disminució significativa de la contractació indefinida 
(60,9% menys) com també de la temporal (45,3% de reducció). 
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PRESTACIONS 
El mes de març de 2020 va tancar amb 272.786 persones aturades a Catalunya que rebien 
algun tipus de prestació per atur. 
 
L’increment interanual es produeix en prestacions contributives (26.830 persones i un 20,8%) i 
subsidis (9.664 persones i un 10,1%). Per contra, ha caigut el nombre de persones 
perceptores de la Renda Activa d’Inserció (3.075 persones i una reducció del 21,6%) i de les 
persones participants del Programa d’Activació per a l’Ocupació (16 persones). 
 
En relació al mes anterior, incrementen les prestacions contributives en 4.154 persones i un 
augment del 2,7% i els subsidis en 1.948 persones i un 1,9% d’increment. En canvi, es 
redueixen les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció en 210 persones i un 1,9% 
de reducció. 
 
Les dades per províncies i en relació al mes de febrer de 2020 mostren un comportament 
força heterogeni entre elles. Si bé Barcelona ha incrementat en 6.378 prestacions (3,5% 
d’augment), Lleida ho ha fet en 832 prestacions (5,7% més) i Tarragona en 462 prestacions 
(1,3% d’increment). Per contra, Girona presenta resultats negatius i en un mes ha reduït en 
1.781 prestacions per atur (-5,6% de reducció).  
 
Un altre col·lectiu que ha estat molt afectat per la crisi ha estat el dels treballadors i 
treballadores autònomes. Dels prop de 550.000 autònoms que hi ha a Catalunya, i dels quals 
previsiblement un 50% haurà cessat l’activitat, han cobrat la prestació 130.000. Aquestes 
dades són aproximatives per la baixa traçabilitat que comporta el que siguin facilitades per les 
mútues. En qualsevol cas el baix import d’aquesta prestació i la vulnerabilitat d’aquestes 
persones (amb un risc de pobresa a nivell europeu fins i tot superior al dels treballadors 
assalariats), comporta malauradament, massa sovint, situacions d’insolvència. 
 
Les xifres sobre prestacions per atur evidencien un a escassa cobertura i manca 
d’agilitat en el reconeixement de les prestacions d e les persones aturades, per dedicar-
se el gruix de les capacitats dels serveis d’ocupac ió a la gestió dels ERTOs, malgrat 
l’esforç ingent dels treballadors i treballadores p úbliques. Les dificultats per a 
presentar reclamacions i la precària atenció telefò nica genera inquietud i necessita 
recursos extraordinaris. 
 
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama: 
 
1.- Més recursos per als serveis d’ocupació públics . El compromís extraordinari dels seus 
treballadors i treballadores no és suficient per garantir una gestió acurada de les prestacions i 
l’atenció deguda (telefònica...) a les reclamacions per garantir que ningú quedi enrere. Les 
polítiques actives necessitaran d’un marc extraordinari per la recuperació del mercat de 
treball. 
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2.- L’actualització i adaptació al context actual del p la de desenvolupament de 
polítiques d’ocupació de Catalunya . L’aprovació avui d’un pla de xoc és una mesura 
necessària que s’ha d’ampliar amb mesures adreçades als sectors més afectats per garantir 
el manteniment de l’ocupació de les persones treballadores i la col·locació de les 
desocupades. Aquestes modificacions s’han de definir en diàleg permanent amb les 
organitzacions sindicals. 
  
3.- Incrementar i esgotar les vies de negociació a les empreses  i sectors per tal de preservar 
l’ocupació mitjançant mesures de flexibilitat interna i teletreball, especialment en el període de 
desescalada del confinament. Aquest marc d’interlocució és prioritari per tal de prevenir els 
riscos associats a l’emergència sanitària en la reactivació amb la definició de plans específics.  
 
4.- La prioritat que comporta la gestió de les polítiques passives de protecció s’ha de 
complementar amb polítiques actives. Aquestes han d’incorporar també la formació de 
persones desocupades  per tal de facilitar la mobilitat transversal entre sectors i l’adquisició 
de competències digitals en la recerca d’ofertes de treball al conjunt de treballadors i 
treballadores. 
 
5.- Un cas especialment sensible avui és també el dels treballadors i treballadores 
autònomes . La limitació de la prestació per cessament d’activitat precisa de mesures 
complementàries i per a aquestes l’ajut extraordinari de la Generalitat i que contempla un 
pressupost de 7,5 milions és clarament insuficient. 
 
6.- Mesures de protecció  per a les persones treballadores  que estan complint serveis 
essencials. La necessitat d’aquestes mesures és inajornable en el sector de la sanitat i de les 
cures a les persones (grans i dependents). S’han de facilitar equips de protecció adients i 
unes condicions de treball dignes que garanteixin la seva seguretat i la continuïtat dels 
serveis. 
 
7.- Ampliació de la dotació i recursos extraordinaris per la tramitació de les demandes de la 
Renda Garantida de Ciutadania , que han de garantir cobertura per a totes les persones 
sense cap ingrés por motiu de la crisi de la COVID-19. Aquestes prestacions han de preveure 
també la situació de reducció d’ingressos dels treballadors a temps parcial o de caràcter 
estacional.  
 
8.- En el cas de les empreses que mantenen la seva activitat de manera presencial o per 
teletreball, són necessàries mesures que permetin la conciliació  per a aquelles persones 
treballadores que han d’atendre els seus fills, filles o familiars dependents.  
 
 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 5 de maig de 2020 
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