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El 87,6% de la nova contractació signada al mes de desembre és temporal i 
recau sobretot en els més joves, una mostra més del continu 
deteriorament del mercat de treball 
 

CCOO alerta que Catalunya tanca l’any amb més de 
110.000 persones desocupades que el 2019 
 

Catalunya tanca el 2020 amb gairebé 500.000 persones desocupades, xifra que evidencia les 
conseqüències nefastes pel mercat de treball i l’economia resultants de la pandèmia que estem 
vivint. Els col·lectius més dèbils són els més fortament castigats, sobretot els joves, que o bé 
se’ls ha expulsat del mercat de treball o se’ls ha contractat en les condicions més fràgils i 
inestables. L’escassa contractació d’aquest mes, que ha fet front a la companya de Nadal de la 
manera més incerta, ha estat sobretot temporal. La situació reclama de polítiques amb dotació 
pressupostària per fer front a la desastrosa situació que pateixen tant les persones 
treballadores com les empreses i sectors d’activitat més castigats. Cal garantir els espais de 
Diàleg Social per trobar una sortida consensuada a aquesta crisi sense precedents i calen 
polítiques d’ocupació que garanteixin l’accés a una ocupació o a una prestació dignes. 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de desembre de 2020 deixa una xifra de 497.611 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment interanual del 28,2% 
(109.487 aturats i aturades registrats més que fa un any). A Espanya són 3.888.137 les persones que 
romanen desocupades, amb un augment del 22,9%. 
 
Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un increment de 12.863 persones aturades (2,7 
més). La població menor de 25 anys registra un increment d’11.724 joves sense feina (43,2%) 
respecte l’any anterior, i fa que a Catalunya hi hagi un total de 38.889 joves que cerquen feina sense 
èxit. Respecte el novembre, l’atur juvenil ha crescut en un 2,3% i 862 joves sense feina més. 
 
ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT 
Respecte el desembre de 2019, ha augmentat el nombre de persones aturades en tots els sectors. Els 
serveis encapçalen l’augment en un significatiu 30% i 84.427 persones desocupades més, la 
construcció ho fa en un 25,5% i 7.813 persones més, i la indústria en un 16,5% més i 7.200 persones 
a l’atur. L’agricultura incrementa en 2.795 persones desocupades més, el que significa un augment 
destacat del 34,2%.  
Respecte el mes anterior,  tots els sectors econòmics incrementen les xifres d’atur. La construcció és 
el sector que ho fa amb més intensitat, concretament, en un 5,1% i 1.851 persones desocupades. La 
indústria ho fa en un 3,3% i 1.601 persones i els serveis en un 2,5% i 8.792 persones sense feina més. 
L’agricultura ha augmentat l’atur en un 0,1% i 10 persones. 
 
ATUR PER SEXES 
Les dones representen el 54,8% 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 32,5% 
respecte el desembre de 2019 i les dones ho han fet en un 24,9%. Respecte el mes de novembre es 
pot veure com els homes incrementen l’atur en un 3,5% i les dones en un 2%. 
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CONTRACTACIÓ REGISTRADA 
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de desembre és de 181.683, dels quals el 
87,6% són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2019, s’han signat 50.280 
contractes menys (21,7% de reducció). En aquest període, la contractació indefinida ha caigut en un 
22,7% i la temporal en un 21,5%. 
 
Respecte el mes de novembre, s’han signat 12.564 contractes menys (6,5% de reducció). Aquesta 
reducció s’ha donat tant en major intensitat en la de tipus indefinit (10,9% menys) que en la temporal 
(5,8% menys). 
 
PRESTACIONS 
El mes de novembre de 2020 va tancar amb 302.412 persones aturades a Catalunya que rebien algun 
tipus de prestació per atur. 
 
L’increment interanual es produeix en prestacions contributives (41.970 persones i un 28,5%) i 
subsidis (3.447 persones i un 3,4%). Per contra, ha caigut el nombre de persones perceptores de la 
Renda Activa d’Inserció (2.543 persones i una reducció del 20,6%). 
 
En relació al mes anterior, cau el nombre de prestacions contributives en 85.054 persones i una 
reducció del 31%, mentre que incrementen els subsidis en 5.567 persones i un 5,7% d’augment i 
també les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció en 776 persones i un 8,6% més. 
 
Les dades per províncies del mes de novembre i en relació al mes de octubre de 2020, mostren un 
comportament força heterogeni entre territoris. Girona és l’única demarcació que ha incrementat la 
xifra de prestacions , exactament en un 2,5%, mentre que la resta han reduït el nombre. Barcelona és 
el territori que ho ha fet amb més intensitat, un 36,9% de reducció, seguit de Tarragona amb un 10,1% 
menys i finalment Lleida amb una caiguda del 2,9%. 
 
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama: 
 
1.- Malgrat el canvi d’horitzó en l’àmbit sanitari amb la introducció de la vacuna, la situació de 
vulnerabilitat en moltes empreses té un fort potencial de destrucció d’ocupació. Com recordava 
recentment l’autoritat bancària espanyola el nombre d’empreses insolvents s’ha doblat des de l’any 
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passat, i un 40% té problemes per amortitzar el deute. La situació és especialment alarmant en el 
sector de l’hoteleria on el 70% de les empreses estan afectades, i on la reducció de llocs de treball, al 
setembre, ja havia assolit el 34,1%. Però a part del sector serveis també la industria i la construcció 
traslladen una evolució que és cada vegada més preocupant. És necessària la pròrroga de les 
mesures actuals d’ERTO a nivell de l’estat, i en el cas de Catalunya son inajornables polítiques 
sectorials amb dotació pressupostària que permetin garantir el manteniment de l’ocupació i la 
sostenibilitat del teixit productiu. Aquestes polítiques han de ser concertades i dissenyades des del 
Consell de Diàleg Social i comptar amb recursos específics que s’avancin als ajuts europeus tot i que 
sigui al preu d’un dèficit temporal. La manca de diligència en aquest moments incidirà negativament a 
curt i mitjà termini sobre l’ocupació a Catalunya. 
 
2.- La contracció econòmica s’ha traslladat també a les rendes familiars, mitjançant la pèrdua 
d’ocupació i la reducció dels ingressos laborals per les persones que estan cobrant prestacions. La 
caiguda prevista del consum a Catalunya pel 2020 és del 12%, el que té un efecte evident sobre la 
demanda, i sobre l’efecte positiu que aquesta exerceix sobre el cicle econòmic. Tot i que l’IPC ha 
baixat, els productes bàsics de la cistella, això és, l’alimentació i beguda, l’habitatge i els 
subministraments bàsics s’han incrementat en un 2,7%. Mantenir les rendes implica una negociació 
salarial que millori la capacitat adquisitiva, especialment als sectors més afectats i amb salaris més 
baixos, però també el manteniment i millora de les prestacions contributives i socials (una de cada dos 
persones aturades està en risc de pobresa). En aquest sentit la gestió del SEPE de les prestacions per 
desocupació encara mostra retards injustificables, o en el cas de l’INSS, la tramitació del Ingrés Mínim 
Vital no arriba al 20% de les persones que haurien de poder beneficiar-se. Recordem que amb la 
COVID el nombre de llars sense ingressos laborals a Catalunya ha augmentat en un 10% fins afectar 
a 100.000 llars. 
 
3.- La recent informe mundial sobre salaris de l’Organització Internacional del Treball ha mostrat com 
l’estat espanyol estava a la punta dels països europeus que més han augmentat la desigualtat 
salarial. Això té a veure amb les facilitats per l’acomiadament introduïts per la reforma laboral que ha 
comportat una precarietat que es concentra especialment en feines presencials i poc qualificades, 
sovint ocupades per dones i per persones joves. Evitar que la pandèmia comporti un increment encara 
superior de la desigualtat precisa de polítiques actives que millorin la capacitat per a trobar una 
ocupació als col·lectius i sectors més afectats, però també d’inversió pública per garantir la igualtat 
d’accés a serveis bàsics com l’educació. Aquesta és la via per la que es reprodueix i amplia la 
desigualtat. En aquest sentit recordem que tan sols un 7,8% de les persones amb educació superior 
està en risc de pobresa, mentre és un 27,2% dels que tenen tan sols estudis bàsics. De l’any 2018 al 
2019 el col·lectiu dels menors de 16 anys va ser l’únic que va augmentar el seu risc de pobresa. Les 
dades de l’atur que ens traslladen un augment del 43,2% de les persones menors de 25 anys mostren 
fins a quin punt l’accés al món del treball no pot comportar un peatge en precarietat, amb alta 
temporalitat i parcialitat involuntària, sinó que exigeix salaris i condicions dignes que permetin realitzar 
el dret a l’emancipació. 
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