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El mes d’abril es van pagar prop de 386.000 prestacions contributives, 
quan hi havia prop de 550.000 persones afectades per ERTOs a Catalunya 
 

CCOO reclama la definició i activació urgent del Pla per a 
la protecció social i la reactivació econòmica: amb prop 
de mig milió de persones registrades a l’atur i 100.000 
empreses afectades per ERTOs no es pot esperar més 
 
Els resultats de l’atur registrat del mes de maig traslladen un increment de prop de 
90.000 persones registrades a l’atur des de l’inici de la crisi, i una reducció de 125.000 
persones afiliades a la Seguretat Social. Aquests xifres són especialment dolentes en 
comparativa estatal, on Catalunya és, després de Madrid, la comunitat autònoma amb 
un increment més pronunciat de l’atur registrat respecte al mes anterior, i la tercera 
després d’Illes Balears i la Comunitat Foral de Navarra en termes interanuals. Les més 
de 700.000 persones que continuen afectades per ERTOs, moltes d’elles sense accés 
encara a la seva prestació, però també l’important nombre de treballadors i 
treballadores que han perdut la feina els darrers mesos, requereixen mesures urgents 
que s’han d’articular en el marc del Pla de protecció social i de reactivació econòmica. 
Aquest s’ha de definir des del diàleg social i aprofitar els recursos aprovats amb els 
Pressupostos 2020. 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de maig de 2020 deixa una xifra de 483.149 persones registrades com a aturades a 
les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment 
interanual del 30,2% (112.058 aturats i aturades registrats més que fa un any). A Espanya són 
3.857.776 les persones que romanen desocupades, amb un augment del 25,3%. 
 
Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un augment de 15.339 persones aturades 
(3,3% més). La població menor de 25 anys registra un increment d’11.871 joves sense feina  
(44,2%) respecte l’any anterior, i fa que a Catalunya hi hagi un total de 38.715 joves que 
cerquen feina sense èxit. Respecte l’abril, l’atur juvenil ha augmentat en un 9,3% i 3.292 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 ja són prop de 720.000 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 a la Seguretat Social, que, en termes interanuals, al 
maig han tingut una davallada de més de 165.000 persones cotitzants, i acumulen una 
pèrdua, des del febrer, de prop de 125.000. 
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ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT 
Respecte el maig de 2019, ha augmentat el nombre de persones aturades en tots els sectors. 
Els serveis encapçalen l’augment en un 35,8% i 94.682 persones desocupades més, la 
construcció ho fa en un 25,3% i 7.677 persones més, i la indústria en un 21,8% més i 9.117 
persones a l’atur. 
 
Respecte el mes anterior, la construcció és l’únic sector, juntament amb l’agricultura, que 
redueix les xifres de l’atur. Exactament aquest sector ha reduït l’atur en 682 persones (-1,8%). 
Per contra, els serveis han incrementat en 13.476 persones sense feina (3,9%), i la indústria 
ho ha fet en 1.113 persones desocupades (2,2%). 
 
 
ATUR PER SEXES 
Les dones representen el 54,8% del total de persones desocupades. El comportament per 
sexes ha estat ben diferent. Si bé els homes incrementen l’atur en un 38,2% respecte el maig 
de 2019, les dones ho fan en un 24,3%. En canvi, l’evolució respecte el mes d’abril mostra 
com els homes han augmentat l’atur en un 2,9% mentre que les dones ho han fet en un 3,6%. 
 

 
Font: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad social. 

 
 
CONTRACTACIÓ REGISTRADA 
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de maig és de 106.332, dels quals el 
86,3% són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2019, s’han signat 198.379 
contractes menys (65,1% de reducció). En aquest període, la contractació indefinida ha caigut 
en un 63,1% i la temporal en un 65,4%. 
 
Respecte el mes d’abril, s’han signat 11.477 contractes més (12,1% d’increment). Aquest 
augment s’ha donat tant en contractació indefinida (22,9% més) com en contractació temporal 
(10,6% més). 
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PRESTACIONS 
El mes d’abril de 2020 va tancar amb 666.203 persones aturades a Catalunya que rebien 
algun tipus de prestació per atur. 
 
L’increment interanual es produeix en prestacions contributives (420.340 persones i un 
344,5%) i subsidis (22.787 persones i un 25,2%). Per contra, ha caigut el nombre de persones 
perceptores de la Renda Activa d’Inserció (3.093 persones i una reducció del 22,6%) i de les 
persones participants del Programa d’Activació per a l’Ocupació (13 persones). 
 
En relació al mes anterior, incrementen les prestacions contributives en 386.466 persones i un 
augment del 247,9%, i els subsidis en 7.504 persones i un 7,1% d’increment. En canvi, es 
redueixen les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció en 553 persones i un 5% de 
reducció. 
 
Les dades per províncies i en relació al mes de març de 2020 mostren un comportament força 
heterogeni entre elles. Si bé Barcelona ha incrementat en 299.782 prestacions (157,3% 
d’augment), Lleida ho ha fet en 12.522 prestacions (81,8% més). Tarragona ha augmentat en 
40.368 prestacions (109% d’increment) i Girona en 40.745 persones (136,2% 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.- La reorientació immediata dels Pressupostos per atendre l’emergència social i per 
posar els fonaments per a la reconstrucció social i econòmica. Cal una actuació 
immediata, àgil i potent, per abordar la situació d’urgència que el país afronta des de la 
vessant sanitària, econòmica i social. L’anunciat Pla per a la reactivació econòmica i la 
protecció social no pot esperar al 30 de juliol, com va traslladar el Govern a la darrera 
Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social de Catalunya. La ciutadania no pot 
esperar i s’han de definir i activar en el curt termini mesures concretes per a abordar la 
situació d’emergència econòmica i social. 
 
2.- Recursos extraordinaris pels serveis d’ocupació públics. El gran esforç que estan 
posant les plantilles del SEPE per fer front a l’allau de demandes de prestacions reclama, per 
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tal de ser realment efectiu, més contractacions de personal i de l’actualització del maquinari 
informàtic. Les retallades en personal, la manca d’inversió en equipaments i la sobrecàrrega 
de treball han comportat que, tot i el sobreesforç dels treballadors públics, el servei sigui 
insuficient. 
 
3.- La recuperació per part del SEPE de l’atenció telefònica. Abans no s’obrin les oficines 
al públic, s’ha de recuperar el servei d’atenció telefònica. L’atenció telemàtica i mitjançant 
finestres virtuals no és prou àgil en el seguiment de les reclamacions i deixa fora a totes 
aquelles persones amb competències digitals limitades. Informació acurada sobre la previsió 
d’ingressos és inexcusable quan moltes llars estan al llindar de la insolvència. 
 
4.- La crisi actual ha afectat a moltes persones que no estan rebent una prestació contributiva 
ni tampoc un subsidi. Per això cal una ampliació de la dotació i recursos de la Renda 
Garantida de Ciutadania a l’espera que es posi en marxa l’Ingrés Mínim Vital que permetrà 
completar la xarxa de protecció que reclama des de fa molt temps la ciutadania catalana. 
Aquest nou instrument aprovat el passat 29 de maig, i que es va publicar al BOE d’ahir, 
suposa un avenç important que serà especialment efectiu a nivell social si hi ha una bona 
coordinació entre administracions. 
 
 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 2 de juny de 2020 
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