
 

 
 
 
 
 

Comunicat de Premsa  
dirigit a:  

Secció d’ ECONOMIA / LABORAL 

 

 

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

Oficina de Premsa 

Els i les joves passen a engrossir les llistes de l’atur mentre que la 
tendència general és de sortida de la desocupació 
 

CCOO alerta de la desigual situació i dels grans obstacles 
amb els que topen les dones en el mercat de treball a 
l’hora de trobar una feina 

 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de febrer de 2019 deixa una xifra de 396.642 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual del 5,2% 
(21.539 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.289.040 les persones que 
romanen desocupades, amb una reducció del 5,2%. 
 
Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta una reducció de 1.734 persones aturades (0,4%). La 
població menor de 25 anys registra un augment de 1.054 joves sense feina (3,5%) respecte el mes de 
gener i fa que a Catalunya hi hagi un total de 31.191 joves que cerquen feina sense èxit. 
 
Es redueix l’atur respecte el 2018 en un 5,2% però, tot i la disminució, Catalunya continua amb 
gairebé 400.000 persones que no troben una feina. Cal tenir present que la manca de confiança 
en el mercat de treball fa que part de la població treballadora deixi de buscar feina de manera 
activa. 

 
ATUR PER SECTORS D'ACTIVITAT I PROVÍNCIES 
Respecte el 2018, s'ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors. La construcció 
encapçala la reducció amb un 14,3% i 5.133 persones desocupades menys, la indústria ho fa en un 
7,3% i 3.436 persones menys, l’agricultura redueix l’atur en un 17% i 1.807 persones menys i el sector 
serveis ho fa en un 3,7% menys i 10.893 persones menys. 
 
Respecte el mes anterior, la construcció redueix les xifres de l’atur en un 2% (616 persones menys) i la 
indústria ho fa en un -1,4% (630 persones sense feina menys). El sector serveis disminueix en un 
0,7% l’atur (1.982 persones menys) i l’agricultura ho fa en un 3,2% (274 persones aturades menys). 
 
Pel que fa als resultats provincials, encapçala la reducció de l’atur la demarcació de Girona amb una 
caiguda del 6%, seguida de Tarragona amb un 5,2%, Barcelona amb un 5% i Lleida amb un 4,9%. 
 
Respecte el mes anterior, el comportament per províncies també ha estat decreixent. Concretament, 
Girona redueix l’atur en un 0,8%, seguit de Tarragona amb un 0,6% Barcelona amb un 0,4% i Lleida 
amb una reducció del 0,3%. 
 
Es redueix l’atur a tots els sectors respecte ara fa un any, destacant el cas de la construcció i la 
indústria, que ho han fet amb una intensitat força superior a la resta. 

 
ATUR PER SEXES 
Les dones representen el 56,7% del total de persones aturades. La reducció interanual de l’atur es 
produeix tant en dones com en homes, però amb una intensitat ben diferent. Si els homes a l’atur han 
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reduït la xifra en un 6,8%, les dones ho han fet en un menor 3,8%. Respecte el mes de gener, els 
homes han disminuït la xifra de l’atur en un 0,8% mentre que les dones ho han fet en un tímid 0,2%. 
 
La recuperació del mercat de treball es dona amb evidents desigualtats d’accés a la feina entre 
homes i dones ja que són elles les qui continuen reduint l’atur a un ritme més lent. 

 
ATUR DE PERSONES IMMIGRANTS 
Les persones immigrants representen el 20,7% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya el 
segon mes de l’any 2019, el que significa un total de 82.204 persones. L'atur registrat d'aquest 
col·lectiu ha experimentat una reducció interanual del 5,6% percentatge que es tradueix en 4.834 
persones aturades menys. 

 
CONTRACTACIÓ 
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de febrer és de 242.536, dels quals el 85,3% 
són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2018, s’han signat 1.444 contractes més 
(un 0,6% d’augment). En aquest període, la contractació indefinida ha caigut en 1.290 contractes, 
mentre que la temporal ha crescut en 2.734 contractes més. 
 
Continua l’abús de la contractació temporal, evidenciant un mercat de treball inestable i amb 
una alta rotació laboral. 

 
PRESTACIONS 
El mes de gener de 2019 es va tancar amb 254.520 persones aturades a Catalunya que rebien algun 
tipus de prestació per atur. 
 
La reducció interanual es produeix tant en subsidis (-5.310 persones i un -5,2%) com en persones 
perceptores de la Renda Activa d’Inserció (-4.110 persones i un -22,1%) i de persones participants del 
Programa d’Activació per l’Ocupació (-4.202 persones i un 98,7%) mentre que ha augmentat el 
nombre de prestacions contributives en 9.474 persones i un 7% d’augment. 
 
En relació al mes anterior, es constata un augment de 8.070 prestacions contributives (5,9%), i de 
5.174 subsidis (5,7%). Per contra, hi ha una reducció de 262 persones perceptores de la RAI (1,8%) i 
32 persones participants del Programa d’Activació de l’Ocupació menys (36% menys). 
 
Malgrat el menor pes de prestacions assistencials que de contributives, el sistema de protecció 
per atur continua sent d’escassa cobertura (68,3% de protecció) i baix nivell de qualitat. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d'atur registrat (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 

 
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya: 
 
- Demanem que s'ampliï l'accés a la jubilació parcial amb contracte de relleu a tots els sectors productius, per 

tal de garantir la renovació de les plantilles i donar accés a l'ocupació a les generacions més joves. 
 
- En relació a l'entrada en vigor del Real Decret 1462/2018 amb data 1 de gener de 2019, pel qual se fixa el 

salari mínim interprofessional, l’increment previst del 22,3% aprovat pel Govern, no afecta a la tendència del 
mercat de treball que continua creant ocupació. 

 
- Aplicar l’Acord interprofessional de Catalunya en matèria d’igualtat i bretxa salarial i promoure mesures de 

transparència salarial, com per exemple obligar les empreses a publicar les seves retribucions (Islàndia) i/o a 
informar les dones dels salaris dels seus companys de feina (Alemanya).  

 
- Considera que calen més recursos per a polítiques actives d’ocupació adreçades especialment a 

persones aturades de llarga durada i per combatre el preocupant atur femení i juvenil. 
 

- Creu necessari tenir un control sobre el volum de pràctiques per joves que es realitzen per poder detectar 
i combatre totes aquelles que siguin fraudulentes, La cotització és una eina que permetria fer aquest 
seguiment. 
 

- Defensa un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que 
aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement pel que se segueix 
apostant, per inestable i vulnerable a futures crisis. 
 

- Defensa més inversió pública per potenciar sectors productius que generin estabilitat i ocupacions d’alt valor 
afegit. 

 
- Creu que cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar 

d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades. 
 

 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 4 de març de 2019 
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