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Més del 85% de l’increment de l’atur es concentra al sector serveis el mes 
de juny 
 

CCOO reclama que, davant del rècord de 786.454 
persones beneficiàries de prestacions i 1.181.875 
demandants d’ocupació, calen mesures de reactivació 
econòmica i més recursos per a polítiques d’ocupació 
 
El fort increment de l’atur registrat al llarg del darrer any (35,8%) s’explica en bona part 
per l’efecte de la crisi de la COVID-19 sobre el mercat de treball. Tot i la millora respecte 
al mes de maig en afiliacions (+15.690) i persones desocupades (-1.870), la contenció en 
termes intermensuals no té a veure sinó amb el nombre de persones que estan en 
situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), i que a 5 de maig 
sumaven, a Catalunya, 672.171. El mes de maig es van pagar 659.575 prestacions 
contributives, el que suposa un augment de més de mig milió en relació al mes de 
març. Tanmateix, comparat aquest mig milió amb el nombre de persones afectades per 
ERTO, hi ha un nombre significatiu de persones que previsiblement no van cobrar la 
prestació al mes de maig. Amb 1.181.875 persones registrades com a demandants 
d’ocupació al juny (634.113 de les quals desocupades), la vulnerabilitat del mercat de 
treball reclama urgentment un reforç de les polítiques actives d’ocupació i de les 
mesures de reactivació. 
 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de juny de 2020 deixa una xifra de 485.019 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment interanual 
del 35,8% (127.747 aturats i aturades registrats més que fa un any). A Espanya són 3.862.883 
les persones que romanen desocupades, amb un augment del 28,1%. 
 
Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un augment de 1.870 persones aturades 
(0,4% més). La població menor de 25 anys registra un increment de 16.088 joves sense feina  
(67,4%) respecte l’any anterior, i fa que a Catalunya hi hagi un total de 39.972 joves que 
cerquen feina sense èxit. Respecte el maig, l’atur juvenil ha augmentat en un 3,2% i 1.257 
joves sense feina més. 
 
ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT 
Respecte el juny de 2019, ha augmentat el nombre de persones aturades en tots els sectors. 
Els serveis encapçalen l’augment en un notable 42,5% i 107.521 persones desocupades més, 
la construcció ho fa en un 24,1% i 7.128 persones més, i la indústria en un 22,9% més i 9.377 
persones a l’atur. 
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Respecte el mes anterior, la construcció, juntament amb la indústria, són els únics sectors que 
redueix les xifres de l’atur. Exactament el primer ho ha fet en 1.352 persones (-3,6%) i el 
segon en 727 persones desocupades menys (-1,4%). Per contra, els serveis han incrementat 
en 1.710 persones sense feina (0,5%), i l’agricultura ho ha fet en 573 persones desocupades 
(6,8%). 
 
 
ATUR PER SEXES 
Les dones representen el 55,4% del total de persones desocupades. El comportament per 
sexes ha estat ben diferent. Si bé els homes incrementen l’atur en un 43,2% respecte el juny  
de 2019, les dones ho fan en un 30,3%. En canvi, l’evolució respecte el mes de maig mostra 
com els homes han reduït l’atur en un 1,1% mentre que les dones han patit un augment de 
l’1,6%. 
 

 
Font: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad social. 

 
 
CONTRACTACIÓ REGISTRADA 
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de juny és de 164.438, dels quals el 
86,2% són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2019, s’han signat 140.894 
contractes menys (46,1% de reducció). En aquest període, la contractació indefinida ha caigut 
en un 34,7% i la temporal en un 47,6%. 
 
Respecte el mes maig, s’han signat 58.106 contractes més (54,7% d’increment). Aquest 
augment s’ha donat tant en contractació indefinida (56,3% més) com en contractació temporal 
(54,4% més). 
 
 
PRESTACIONS 
El mes maig de 2020 va tancar amb 786.454 persones aturades a Catalunya que rebien algun 
tipus de prestació per atur. 
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L’increment interanual es produeix en prestacions contributives (541.415 persones i un 
458,2%) i subsidis (25.833 persones i un 28,5%). Per contra, ha caigut el nombre de persones 
perceptores de la Renda Activa d’Inserció (2.974 persones i una reducció del 22,1%) i de les 
persones participants del Programa d’Activació per a l’Ocupació (7 persones). 
 
En relació al mes anterior, incrementen les prestacions contributives en 117.212 persones i un 
augment del 21,6%, i els subsidis en 3.135 persones i un 2,8% d’increment. En canvi, es 
redueixen les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció en 96 persones i un 0,9% 
de reducció. 
 
Les dades per províncies i en relació al mes d’abril de 2020 mostren un comportament força 
heterogeni entre elles. Si bé Barcelona ha incrementat en 89.583 prestacions (22% 
d’augment), Lleida ho ha fet en 8.408 prestacions (39,7% més). Tarragona ha augmentat en 
3.931 prestacions (6,7% d’increment) i Girona en 15.290 persones (27,3% més). 
 
Les xifres sobre prestacions per atur evidencien una escassa cobertura i manca 
d’agilitat en el reconeixement de les prestacions de les persones aturades, per dedicar-
se el gruix de les capacitats dels serveis d’ocupació a la gestió dels ERTOs, malgrat 
l’esforç ingent dels treballadors i treballadores públiques. Les dificultats per a 
presentar reclamacions i la precària atenció telefònica genera inquietud i necessita 
recursos extraordinaris. 
 
 
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama: 
 
1.- Recursos extraordinaris pels serveis d’ocupació públics. Les retallades dels darrers 
anys en els recursos del SEPE ha tingut conseqüències greus en el marc de la crisi de 
COVID-19 a l’hora de garantir la percepció de les prestacions per desocupació. A dia d’avui la 
càrrega de treball al SEPE és insostenible i exigeix una forta inversió en els equipaments i en 
contractació addicional de personal per poder garantir la qualitat del servei. La gestió de la 
situació actual i la introducció d’altres prestacions com l’Ingrés Mínim Vital no poden anar en 
contra del caràcter públic del servei i no haurien de comportar externalitzacions o 
privatitzacions encobertes. 
 
2.- L’actualització del Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació (PDPO) per 
ajustar-ho a les necessitats actuals, amb una dotació pressupostària adient en tots els seus 
eixos, inclosa la formació per l’ocupació. Les polítiques actives d’ocupació i el treball decent 
han de ser la clau de volta de la reactivació econòmica i aquesta s’ha de definir en el marc de 
concertació amb els agents socials. Les polítiques adreçades a col·lectius específics s’han de 
complementar amb una vocació sectorial que faci front a l’impacte asimètric de la crisi en el 
nostre teixit productiu, i als reptes presents en l’àmbit de la revolució tecnològica i de 
l’economia verda.  
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3.- La crisi actual ha afectat a moltes persones que no estan rebent una prestació contributiva 
ni tampoc un subsidi. Per això cal una implementació urgent i consensuada de l’Ingrés 
Mínim Vital que ha de complementar i ampliar el nombre de beneficiaris de la Renda 
Garantida de Ciutadania garantint que l’impacte de la crisi no comporti més desigualtat i 
pobresa. 
 
4.- Un cas especialment sensible avui és també el dels treballadors i treballadores 
autònomes. La limitació de la prestació per cessament d’activitat precisa urgentment de 
mesures complementàries. 
 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 2 de juliol de 2020 
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