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Les dones continuen patint més atur i segueixen afrontant una recuperació 
més lenta que la dels homes 
 

CCOO celebra que el 2019 comenci amb més contractació 
indefinida i menys atur que el 2018, però alerta de la 
precària situació del jovent que passa a la desocupació de 
manera accentuada 

 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de gener de 2019 deixa una xifra de 398.376 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual del 5,8% 
(24.490 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.285.761 les persones que 
romanen desocupades, amb una reducció del 5,5%. 
 
Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un increment de 5.469 persones aturades (1,4%). La 
població menor de 25 anys registra un augment de 2.487 joves sense feina (9%) respecte el mes de 
desembre i fa que a Catalunya hi hagi un total de 30.137 joves que cerquen feina sense èxit. 
 
Es redueix l’atur respecte el 2018 en un 5,8% però, tot i la disminució, Catalunya continua amb 
quasi 400.000 persones que cerquen feina sense èxit. 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 13,9% i 5.060 persones desocupades menys, la indústria ho fa en un 
7,6% i 3.672 persones menys, l’agricultura redueix l’atur en un 17,5% i 1.823 persones menys i els 
serveis ho fa en un 4,3% menys i 12.982 persones menys. 
 
Respecte el mes anterior, la construcció redueix les xifres de l’atur en un 3% (981 persones menys) i 
l’agricultura ho fa en un -1,1% (98 persones sense feina menys). Per contra, els serveis han 
augmentat l’atur en un 2,2% (6.123 persones més) i la indústria ho ha fet en un 0,3% (127 persones 
més). 
 
Pel que fa als resultats provincials, encapçala la reducció de l’atur la demarcació de Girona amb una 
caiguda del 6,6%, seguida de Tarragona amb un 6,1% i Barcelona amb un 5,8%. A força distància es 
troba Lleida amb una disminució més lleu, del 3,8%. 
 
Respecte el mes anterior, el comportament per províncies ha estat creixent. Concretament, Tarragona 
encapçala l’increment d’atur en un 2,3%, seguit de Lleida amb un 1,7% i Barcelona amb un 1,3%. 
Girona a més distància es situa amb una reducció de l’1,7%%. 
 
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. 
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ATUR PER SEXES 
Les dones representen el 56,5% 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 
reduït la xifra en un 7,4%, les dones ho han fet en un menor 4,5%. En canvi, respecte el desembre, els 
homes han augmentat l’atur en un 1,2% i les dones ho han fet en un 1,6%. 
 
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 20,5% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya el 
primer mes de l’any 2019, el que significa un total de 81.786 persones. L'atur registrat d'aquest 
col·lectiu ha experimentat una reducció interanual del 6,2% percentatge que es tradueix en 5.442 
persones aturades menys. 

 
CONTRACTACIÓ 
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de gener és de 278.577, dels quals el 86,1% 
són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2018, s’han signat 15.951 contractes més 
(un 6,1% d’augment). En aquest període, la contractació indefinida ha augmentat en 2.462 contractes, 
mentre que la temporal ho ha fet en 13.489 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 desembre de 2018 es va tancar amb 241.570 persones aturades a Catalunya que rebien 
algun tipus de prestació per atur. 
 
La reducció interanual es produeix tant en subsidis (-7.353 persones i un -7,5%) com en persones 
perceptores de la Renda Activa d’Inserció (-4.294 persones i un -22,5%) i de persones participants del 
Programa d’Activació per l’Ocupació (-4.231 persones i un 97,9%) mentre que ha augmentat el 
nombre de prestacions contributives en 8.509 persones i un 6,7% d’augment. 
 
En relació al mes anterior, es constata un augment de 781 prestacions contributives (0,6%), i per 
contra, es comptabilitza una reducció de 1.006 subsidis (1,1%), 495 persones perceptores de la RAI 
(3,3%) i 84 persones participants del Programa d’Activació de l’Ocupació menys (48,6% menys). 
 
Malgrat el menor pes de prestacions assistencials que de contributives, el sistema de protecció 
per atur continua sent d’escassa cobertura (65,7% 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: 
 
- 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. 

 
- Ressalta la funció recaptatòria de la Seguretat Social, ja que l’augment, encara que sigui tímid, incideix en 

la millora de tots aquells serveis i prestacions públiques cm l’educació, la sanitat i les pensions, entre altres. 
 

- 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. 
 

- Reclama més recursos per tal que la Renda Garantida de Ciutadania doni resposta a totes aquelles 
persones que no tenen recursos per cobrir les necessitats bàsiques per dur una vida digna. 
 

- 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. 
 

- Demanem que s'ampliï l'accés a la jubilació parcial amb contracte de relleu a tots els sectors productius, amb 
tal de garantir la renovació de les plantilles i donar accés a l'ocupació a les generacions més joves. 

 

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