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La fluixa temporada d’estiu castiga Catalunya amb major intensitat, 
incrementant la temporalitat dels escassos contractes 
 

Davant l’augment de l’atur, CCOO reclama voluntat 
política i més recursos per capgirar el panorama i enfortir i 
garantir la cohesió social 
 
L’efecte de la crisi de la COVID-19 sobre el mercat de treball encara es manté amb el 
notable increment de l’atur en més de 109.000 persones (29,4%). Joves i persones 
immigrants són els col·lectius més afectats per l’aturada econòmica i l’escassa 
contractació en un mes clau per a l’economia, sobretot per al sector turístic, on 
l’ocupació és majoritàriament temporal. A més, les persones treballadores que estan en 
ERTO des de l’inici de la crisi, als 6 mesos passen a cobrar el 50% del salari, fet que pot 
intensificar més les situacions de vulnerabilitat i risc de pobresa. Per tot això, és urgent 
reforçar les polítiques d’ocupació i de protecció social, de la mateixa manera que calen 
mesures de reactivació del nostre teixit productiu per revertir la situació. 
 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes d’agost de 2020 deixa una xifra de 480.642 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment interanual 
del 29,4% (109.224 aturats i aturades registrats més que fa un any). A Espanya són 3.802.814 
les persones que romanen desocupades, amb un augment del 24%. 
 
Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un augment d’11.293 persones aturades 
(2,4% més). La població menor de 25 anys registra un increment de 13.072 joves sense feina 
(54,6%) respecte l’any anterior, i fa que a Catalunya hi hagi un total de 36.994 joves que 
cerquen feina sense èxit. Respecte el juliol, l’atur juvenil ha augmentat en un 3,7% i 1.307 
joves sense feina més. 
 
ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT 
Respecte l’agost de 2019, ha augmentat el nombre de persones aturades en tots els sectors. 
Els serveis encapçalen l’augment en un notable 33,1% i 88.122 persones desocupades més, 
la indústria ho fa en un 18,7% i 7.893 persones més, i la construcció en un 17,7% més i 5.553 
persones a l’atur. L’agricultura incrementa en 2.309 persones desocupades més i un 33,7% 
d’augment.  
Respecte el mes anterior, el sector serveis augmenta l’atur en 8.166 persones (2,4% més), la 
construcció ho fa en 1.368 persones i un increment del 3,9%, i la indústria en 972 persones i 
un augment del 2%. Per contra, l’agricultura redueix en 23 persones desocupades (0,3% 
menys). 
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ATUR PER SEXES 
Les dones representen el 56% del total de persones desocupades. El comportament per 
sexes ha estat diferent. Si bé els homes incrementen l’atur en un 35% respecte l’agost de 
2019, les dones ho fan en un 25,3%. En canvi, l’evolució respecte el mes de juliol mostra com 
els homes han incrementat l’atur en un 2,3% mentre que les dones ho han fet en un 2,5%. 
 

 
Font: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad social. 

 
 
CONTRACTACIÓ REGISTRADA 
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes d’agost és de 149.270, dels quals el 
88,2% són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2019, s’han signat 68.523 
contractes menys (31,5% de reducció). En aquest període, la contractació indefinida ha caigut 
en un 27,4% i la temporal en un 32%. 
 
Respecte el mes juliol, s’han signat 89.774 contractes menys (37,6% de reducció). Aquesta  
caiguda s’ha donat tant en contractació indefinida (40,3% menys) com en contractació 
temporal (37,2% menys). 
 
 
PRESTACIONS 
El mes juliol de 2020 va tancar amb 435.620 persones aturades a Catalunya que rebien algun 
tipus de prestació per atur. 
 
L’increment interanual es produeix en prestacions contributives (184.865 persones i un 
134,6%) i subsidis (17.681 persones i un 20,6%). Per contra, ha caigut el nombre de persones 
perceptores de la Renda Activa d’Inserció (3.115 persones i una reducció del 24,2%) i de les 
persones participants del Programa d’Activació per a l’Ocupació (3 persones). 
 
En relació al mes anterior, cauen les prestacions contributives en 134.005 persones i una 
reducció del 29,4%, els subsidis en 6.533 persones i un 5,9% de reducció i també les 
persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció en 208 persones i un 2,1% de reducció. 
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Les dades per províncies i en relació al mes juny de 2020 mostren un comportament força 
homogeni entre elles. Barcelona és la demarcació que ha reduït amb més intensitat el nombre 
de persones beneficiàries de prestacions, amb una reducció del 26%. Seguidament trobem 
Girona amb una reducció del 22%, Tarragona amb un 18,8% menys, i Lleida amb un 16,5% 
menys. 
 
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama: 
 
1.- Iniciar el pla de reactivació i definir un marc pressupostari que li doni estabilitat, 
també el 2021. El pla de reactivació aprovat el juliol passat comporta importants inversions 
com els 764,84 milions que s’haurien de dedicar el 2020 a inclusió social, acompanyament, 
autonomia i integració laboral, o els 508,55 milions assignats a l’automoció i la mobilitat 
sostenible. Aquestes inversions no poden ser ajornades i han de facilitar més protecció social 
per les rendes més vulnerables i inversions en el teixit productiu, que donin estabilitat i 
permetin crear ocupació de qualitat. Per donar projecció i estabilitat al pla de reactivació cal 
començar a negociar i concertar el més aviat possible el seu marc pressupostari per al 2021. 
 
2.- Més protecció per les persones treballadores més afectades per la crisi. La reducció 
en més de 130.000 prestacions contributives pagades al juliol, en relació al juny, reflecteix la 
reducció del nombre de persones treballadores afectades per ERTO, però aquest continua 
essent molt elevat, amb més de 391.968 a 30 de juny. La reducció de la prestació dels 
treballadors afectats per ERTO des del març, que seria del 70 al 50% al mes de setembre, és 
injusta i contraproduent en la situació actual, per precaritzar encara més a les persones més 
vulnerables i llastrar la capacitat de demanda. 
 
3.- Inversió en els treballadors i treballadores públics. Si tenim en compte que el nombre 
de prestacions pagades al juliol és inferior en 70.000 persones al nombre de persones 
afecades per ERTO a 30 de juny, sembla evident que el SEPE no és encara capaç de fer front 
a la necessària agilitat a la demanda existent de prestacions. En aquest sentit continua essent 
una màxima prioritat la millora de la dotació de treballadors i treballadores públics al SEPE, i a 
l’INSS (per la gestió de l’Ingrés Mínim Vital (IMV)), com també a l’educació i sanitat, que seran 
sectors molt tensionats els propers mesos. La crisi ha de ser aprofitada com un moment per 
recuperar els importants biaixos que tenim amb Europa, tant en nombre de treballadors 
públics com en capacitat de recaptació i de despesa fiscal. 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 2 de setembre de 2020 
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