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Un any de pandèmia ha comportat un 30% d’augment de
l’atur, un 43% en el cas de les persones joves 

Els joves són els qui estan pagant amb més escreix el sotrac econòmic i
l’augment de la desocupació

Davant aquest escenari CCOO reclama mesures urgents per recuperar el
teixit productiu i l’ocupació

Catalunya se situa al mes de febrer amb 512.290 persones desocupades, evidenciant que  lluny
de  revertir  la  situació,  s’accentuen  les  conseqüències  nefastes  pel  mercat  de  treball  i
l’economia resultants de la pandèmia que estem vivint. L’augment dels ERTOs tampoc és una
dada tranquilitzadora, però sí són la fórmula que permet mitigar la destrucció d’ocupació. La
situació actual obliga a posar l’accent en aquelles persones que s’havien quedat sense feina
abans de l’inici  de la pandèmia,  ja  que avui  són població treballadora sense recursos que
necessiten d’instruments de protecció social. Calen doncs polítiques efectives amb suficient
dotació  pressupostària  per  donar  resposta a  les persones treballadores i  a  les empreses i
sectors d’activitat més castigats, així com polítiques d’ocupació que garanteixin l’accés a una
ocupació o a una prestació dignes i el dret a una formació per poder reorientar les carreres
professionals en sectors amb futur.

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA
El mes de febrer de 2021 deixa una xifra de 512.290 persones registrades com a aturades a les
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment interanual del 29,6%
(117.076 aturats i aturades registrats més que fa un any). A Espanya són 4.008.789 les persones que
romanen desocupades, amb un augment del 23,5%.

Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un increment de 4.209 persones aturades (0,8%
més). La població menor de 25 anys registra un increment de 12.602 joves sense feina (43%) respecte
l’any anterior,  i  fa que a Catalunya hi hagi un total de 41.879 joves que cerquen feina sense èxit.
Respecte el gener, l’atur juvenil ha crescut en un 1,8% i 750 joves sense feina més.

ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT
Respecte  el  febrer  de 2020,  ha augmentat  el  nombre de  persones  aturades  en tots  els  sectors.
L’agricultura encapçala l’augment en un significatiu 36,3% i 3.022 persones desocupades més, els
serveis ho fan en un 30,9% 89.151 persones més, la construcció en un 29,1% més i 8.651 persones a
l’atur i, finalment, la indústria ho fa en un 17,4% i 7.589 persones desocupades més. 

Respecte  el  mes  anterior,  tots  els  sectors  econòmics  incrementen  les  xifres  d’atur  excepte  la
construcció que redueix la xifra en un 0,7% i 283 persones aturades menys. Per contra, l’agricultura ha
augmentat en un 2,3% i 250 persones, els serveis ho han fet en un 0,9% i 3.337 persones i la indústria
ha augmentat en un 0,2% i 121 persones desocupades més.
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ATUR PER SEXES
Les dones representen el 54,9% del total de persones desocupades. El comportament per sexes ha
estat diferent, des de l’inici de la pandèmia, en tant que els homes han incrementat l’atur en un 34,4%
respecte el febrer de 2020 i les dones ho han fet en un 25,9%. Respecte el mes de gener es pot veure
com els homes incrementen l’atur en un 0,8% i les dones en un 0,9%.
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CONTRACTACIÓ REGISTRADA
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de febrer és de 172.127, dels quals el 84,2%
són de caràcter  temporal.  En relació al  mateix mes de l’any 2020, s’han signat  65.241 contractes
menys (27,5% de reducció). En aquest període, la contractació indefinida ha caigut en un 27,4% i la
temporal en un 27,5%.

Respecte el mes de gener, s’han signat 8.668 contractes menys (4,8% de reducció). Aquesta reducció
s’ha donat només en el cas de la contractació temporal en un 6,2%, mentre que la  indefinida ha
augmentat en un 3,5%.

PRESTACIONS
El mes de gener de 2021 va tancar amb 298.822 persones aturades a Catalunya que rebien algun
tipus de prestació per atur.

L’increment interanual es produeix en prestacions contributives (18.831 persones i un 12%) i subsidis
(10.016 persones i un 9,7%). Per contra, ha caigut el nombre de persones perceptores de la Renda
Activa d’Inserció (768 persones i una reducció del 6,8%).

En relació al mes anterior, augmenta el nombre de prestacions contributives en 6.640 persones i un
increment del 3,9%, la xifra de subsidis en 1.831 persones i un 1,7% d’augment i també les persones
perceptores de la Renda Activa d’Inserció en 213 persones i un 2,1% més.

Les dades per províncies del mes de gener i en relació al mes de desembre de 2020, mostren un
comportament força heterogeni entre territoris. Tarragona és la demarcació que ha augmentat amb
més  intensitat  el  nombre  de  persones  beneficiàries  de  prestacions,  concretament  en  un  6,5%.
Seguidament trobem Lleida amb un increment del 4,6% i Girona amb un 3,9% més. Finalment i a certa
distància se situa Barcelona amb un increment del 2%.
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Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama:

1.- Amb 1.330.000 persones demandants d’ocupació, 117.076 persones més registrades a l’atur que al
febrer de 2020, i un increment de l’atur que supera el 43% en el cas de les persones joves, la prioritat
rau  en  les  inversions  que  permetin  recuperar  l’activitat  productiva  i  en  les  polítiques  actives  que
recuperin l’ocupació. Ambdues precisen de l’aprovació d’uns pressupostos ajustats a les necessitats
actuals i d’una gestió dinàmica dels fons europeus en el marc dels plans de recuperació i resiliència.
La manca de tota referència als 27 projectes emblemàtics presentats pel govern, en el marc del Next
Generation Catalunya, d’uns objectius en termes d’ocupació, no es correspon amb els principis del
programa europeu ni amb el Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència aprovat a mitjans
de febrer.
 
2.-  L’increment  tot  i  que contingut  del  nombre d’Expedients  de Regulació Temporal  de l’Ocupació
mostra fins a quin punt una part rellevant del teixit productiu, especialment en el cas de les empreses
petites i mitjanes, continua en una situació d’extrema vulnerabilitat. Les restriccions que han permès
reduir la corba de contagis aquestes darreres setmanes reclamen de mesures de prevenció de riscos
a l’hora de recuperar l’activitat, per tal que aquesta no entri en conflicte amb la salut de les persones
treballadores, o de les usuàries i clients.
 
3.-  Tot  i  l’augment  del  nombre  de  prestacions  contributives  i  d’ajuts  en  relació  a  l’any  anterior
(Increments del 12,04 i del 9,72% respectivament), aquestes difícilment poden fer front a la situació
actual, especialment si tenim en compte que aquest increment no inclou les prestacions que reben les
190.000 persones que estaven en ERTO al febrer. Per tant la situació de desprotecció de les persones
que han quedat excloses del mercat de treball, la d’aquelles que van entrar en la situació de pandèmia
sense ocupació, o les que s’hi haurien d’haver incorporat per primera vegada, és flagrant. Calen per
això prestacions extraordinàries contributives i assistencials que evitin situacions d’extrema precarietat
i insolvència, el que exigeix una gestió més generosa, coordinada i dinàmica de la Renda Garantida de
Ciutadania i de l’Ingrés Mínim Vital.
 
4.- Pel que fa les polítiques actives d’ocupació, tenen un especial valor estratègic les polítiques de
formació que han de garantir que les persones que han perdut o han vist suspesa la seva relació
laboral, puguin aprofitar aquest temps per millorar les seves competències i per diversificar i ampliar si
cal el seu horitzó laboral. Les inversions en el canvi del model productiu, en l’àmbit de la digitalització i
del  canvi  climàtic,  suposa una oportunitat  en termes de demanda d’ocupació  que s’ha de satisfer
prioritàriament amb les persones que actualment no tenen feina. Això implica una inversió important en
l’orientació i formació tant de les persones joves, com de les que no tenen feina, o de les que es troben
en  situació  d’ERTO,  per  garantir  que  quan  es  reprengui  l’activitat,  puguin  aprofitar  l’oportunitat
professional que els correspon.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 2 de març de 2021


