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El  continu  abús  de  la  contractació  temporal,  l’elevat  atur  juvenil  i  de
població  estrangera  formen  l’escenari  que  juntament  amb  una  baixa
protecció social requereix de mesures urgents

Les vacances de primavera donen un lleuger respir a la
tendència  creixent  de  l’atur,  però  amb  contractació
precària i oblidant als més vulnerables

El mes de març Catalunya se situa amb 505.900 persones desocupades, evidenciant que  lluny
de  revertir  la  situació,  l’inici  de  temporada  de  primavera  no  salva  el  mercat  de  treball  ni
l’economia de patir les conseqüències més negatives de la pandèmia que arrosseguem des de
fa un any. Encara hi ha més de 170.000 persones afectades per ERTO amb un futur força incert,
que  juntament  amb  les  persones  desocupades,  clamen  de  mesures  urgents  per  reactivar
l’economia i el mercat de treball. L’aturada informàtica del Servicio de Empleo Público Estatal
ha produït una imatge enganyosa de la crua realitat de l’atur. I per això, cal articular tots els
instruments de protecció social possibles per arribar a totes aquelles persones que han quedat
sense recursos bàsics i  polítiques efectives amb suficient dotació pressupostària per donar
resposta a  les persones treballadores i  als sectors d’activitat més castigats.  Però sobretot,
calen mesures específiques pels joves que són els qui pateixen la precarietat en major mesura
quan són el futur del país.

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA
El  mes de març de 2021 deixa una xifra de 505.900 persones registrades com a aturades a  les
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment interanual del 21,3%
(88.853 aturats i aturades registrats més que fa un any). A Espanya són 3.949.640 les persones que
romanen desocupades, amb un augment de l’11,3%.

Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un lleu reducció de 6.390 persones aturades (1,3%
menys). La població menor de 25 anys registra un increment de 8.945 joves sense feina (28,6%)
respecte l’any anterior, i fa que a Catalunya hi hagi un total de 40.258 joves que cerquen feina sense
èxit. Respecte el febrer, l’atur juvenil ha disminuït en un 3,9% i 1.621 joves sense feina menys.

ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT
Respecte  el  març  de  2020,  ha  augmentat  el  nombre  de  persones  aturades  en  tots  els  sectors.
L’agricultura encapçala l’augment en un significatiu 39,1% i 3.286 persones desocupades més, els
serveis ho fan en un 21,2% 64.884 persones més, la construcció en un 17,7% més i 5.711 persones a
l’atur i, finalment, la indústria ho fa en un 12,7% i 5.701 persones desocupades més. 

Respecte  el  mes  anterior,  tots  els  sectors  econòmics  redueixen  les  xifres  d’atur  a  excepció  de
l’agricultura que augmenta la xifra en un 2,9% i 328 persones aturades més. Per contra, els serveis
redueixen l’atur en un 1,8% i 6.647 persones i la construcció i la indústria ho fan, ambdues, en un 1% i
388 i 511 persones aturades menys, respectivament.



Comunicat de Premsa 
dirigit a: 
Secció de ECONOMIA / LABORAL

Via Laietana, 16 5ª. Planta, 08003 BARCELONA
Telf: 93 481 29 05 ;  Fax: 93 310 05 22 ;  e-mail: comunicacio@ccoo.cat 

Oficina de Premsa

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 24,1%
respecte el març de 2020 i les dones ho han fet en un 19,1%. Respecte el mes de febrer es pot veure
com els homes redueixen l’atur en un 1,4% i les dones en un 1,1%.
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Font: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad social.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de març és de 198.918, dels quals el 81,6%
són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2020, s’han signat 16.871 contractes més
(9,3% d’augment).  En  aquest  període,  la  contractació  indefinida  ha  augmentat  en  un  21,1% i  la
temporal en un 6,9%.

Respecte el mes de febrer, s’han signat 26.692 contractes més (15,5% d’increment). Aquest augment
s’ha donat tant en la contractació indefinida (35,1% més) com en la temporal (11,8% més).

PRESTACIONS
El mes de febrer de 2021 va tancar amb 296.365 persones aturades a Catalunya que rebien algun
tipus de prestació per atur.

L’increment interanual es produeix en prestacions contributives (22.098 persones i un 14,6% més),
subsidis (7.162 persones i un 6,9% més) i en persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció (211
persones  i  un  augment  de  l’1,9%).  Cal  destacar,  que  del  total  de  persones  beneficiàries  de
prestacions, 170.000 són persones afectades per ERTO, per tant, la xifra de persones en atur que
cobren la prestació contributiva és realment molt baixa si tenim en compte el creixent atur.

En relació al mes anterior, només incrementa la xifra de persones perceptores de la Renda Activa
d’Inserció (1.002 persones i un 9,5% de creixement). Per contra, cauen les prestacions contributives
en un 0,8% i 1.393 persones menys i els subsidis en un 1,8% i 2.066 persones beneficiàries menys.

Les  dades  per  províncies  del  mes de  febrer  i  en  relació  al  mes de  gener  de 2021,  mostren  un
comportament  força  heterogeni  entre  territoris.  Girona  és  la  demarcació  que  ha  reduït  amb més
intensitat el nombre de persones beneficiàries de prestacions, concretament en un 5,9%. Seguidament
trobem  Lleida  amb  una  lleu  reducció  de  l’1,9%  i  Tarragona  amb  un  0,3%  menys.  Per  contra,
Barcelona, presenta un augment de persones beneficiàries del 0,2%.
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Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama:

1.- En una situació de contracció econòmica i  de creixent precarietat les dificultats existents per a
constituir un govern estable generen incertesa i preocupació. Cal més amplitud de mires per impulsar
un govern que, donat el moment que estem vivint, hauria de ser fruit d’un ampli consens i tenir prou
determinació i estabilitat per fer front als grans reptes que Catalunya enfronta. Aquests reptes son els
que ha comportat la pròpia crisi, els que aquesta ha posat en evidència, però també els que com la
digitalització o el canvi climàtic, reclamen respostes estructurals i inversions a mig i llarg termini.
 
2.- Com hem mostrat en el recent Informe de Pobresa, la crisi ha mostrat els dèficits estructurals d’un
mercat de treball marcat per la vulnerabilitat i la precarietat que es concentra especialment en uns
col·lectius determinats (joves, dones, immigrants). Aquesta precarietat genera pobresa i desigualtat,
com posa en evidència el recent informe ‘Una aproximació als efectes socioeconòmics de la covid-19 a
la metròpoli de Barcelona” que mostra com la renda mitjana de les llars ha caigut en un any entre un 7
i un 8%. La davallada de l’oferta laboral, l’elevada taxa de desprotecció i la situació de moltes llars
exigeix més recursos i un desplegamen dinàmic de la Renda Garantida de Ciutadania i de l’Ingrés
Mínim Vital.
 
3.- El tancament dels comptes catalans mostren que tot i la situació de crisi social  i  econòmica la
Generalitat  va reduir  el  dèficit  el  2020 fins el  0,35%. Tot  i  que aquests números es deguin a les
transferències estatals de l’anomenat fons COVID-19, no s’entén com és possible redir el dèficit en el
moment en que l’economia es desploma i augmenten pobresa i precarietat. La situació actual exigeix
de recursos extraordinaris per estendre i reforçar la xarxa de protecció social, per invertir en el teixit
productiu  i  per  reforçar  els serveis públics  en aspectes tan centrals  com l’educació,  la  sanitat,  la
dependència o les polítiques d’habitatge i familiars. Catalunya necessita d’uns pressupostos ajustats a
la situació actual i d’unes polítiques públiques que siguin fruit de consensos amplis.
 
4.- L’assignació d’un primer paquet d’ajudes del fons europeu per valor de 356 milions destinat al
foment de la contractació, adreçat especialment a persones joves i a col·lectius vulnerables, és una
bona notícia, como ho son també altres iniciatives com les de formació i orientació de persones en
situació d’ERTO. Però calen més recursos i més celeritat. El 19 de març encara hi havia 166.000
persones en situació d’ERTO, molts  d’ells  en empreses i  sectors fortament  afectats.  Els plans de
resiliència i recuperació i especialment els projectes emblemàtics han de tenir objectius específics pel
que fa la creació d’ocupació de qualitat que vagin adreçats al conjunt de la població i no tan sols a
professionals amb alta qualificació.
 
5.- Quan fins i tot el Fons Monetari Internacional demana pujar impostos als menys afectats per la 
‘Gran Reclusió’, sembla que hi ha un consens a nivell internacional sobre la necessitat de repartir les 
càrregues per recuperar l’economia mitjançant un impuls a la demanda. A Catalunya hi ha marge fiscal
tal i com hem apuntat des de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària mitjançant 
deu mesures per fer front a la crisi i evitar que la recuperació comporti un deute que en el futur pot ser 
difícil d’assumir. Cal que pagui més qui més té i especialment qui més s’ha beneficiat abans i al llarg 
de la pandèmia.    

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 6 d’abril de 2021


