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El 87% de la nova contractació signada al mes de novembre és temporal  
 

CCOO alerta de la fragilitat del mercat de treball i de 
l’impacte negatiu de la crisi en un dels col·lectius més 
vulnerables, el de les persones joves 
 

Tot i que els efectes devastadors de la crisi sanitària en el mercat de treball, s’han suavitzat en 
aquest mes de novembre, Catalunya continua amb més de 484.000 persones desocupades amb 
una clara i greu incidència entre el jovent. El projecte de vida d’aquest col·lectiu es fa 
impossible quan pateixen una de les taxes d’atur més elevades d’Europa i una escassa i 
precària contractació signada, majoritàriament, en èpoques de temporada, quan paradoxalment 
són el col·lectiu més ben preparat i format del que disposem. Per tot això, és més necessari que 
mai donar resposta a les necessitats dels treballadors i treballadores, sobretot els qui 
representen el futur d’un país. Cal doncs, repensar polítiques actives d’ocupació alineades amb 
les estratègies europees per tal de fer front a la situació actual, així com reforçar els serveis 
públics d’ocupació agilitant els tràmits de les prestacions. Tot això dins d’un marc de 
concertació àgil, potent i real que doni resposta equitativa i justa a la crisi. 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de novembre de 2020 deixa una xifra de 484.748 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment interanual del 24,2% 
(94.566 aturats i aturades registrats més que fa un any). A Espanya són 3.851.312 les persones que 
romanen desocupades, amb un augment del 20,4%. 
 
Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un increment de 189 persones aturades (0,04% 
més). La població menor de 25 anys registra un increment de 9.506 joves sense feina (33,3%) 
respecte l’any anterior, i fa que a Catalunya hi hagi un total de 38.027 joves que cerquen feina sense 
èxit. Respecte l’octubre, l’atur juvenil s’ha reduït en un 9% i 3.752 joves sense feina menys. 
 
ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT 
Respecte el novembre de 2019, ha augmentat el nombre de persones aturades en tots els sectors. Els 
serveis encapçalen l’augment en un significatiu 26% i 73.543 persones desocupades més, la 
construcció ho fa en un 22,2% i 6.653 persones més, i la indústria en un 13,6% més i 5.887 persones 
a l’atur. L’agricultura incrementa en 2.527 persones desocupades més, el que significa un augment 
destacat del 29,9%.  
Respecte el mes anterior, la indústria i l’agricultura són els sectors que redueixen les xifres de l’atur. La 
primera ho fa en un 0,2% menys i 78 persones desocupades menys i la segona ho fa en un 1,9% i 213 
persones menys. Per contra, el sector serveis ha incrementat en 1.431 persones (0,4% més) i la 
construcció ho ha fet en 246 persones (0,7% més). 
 
ATUR PER SEXES 
Les dones representen el 55,2% del total de persones desocupades. El comportament per sexes ha 
estat diferent. Si bé els homes incrementen l’atur en un 28,7% respecte el novembre de 2019, les 
dones ho fan en un 20,8%. En canvi, l’evolució respecte el mes d’octubre mostra com els homes han 
reduït l’atur en 33 persones i les dones han augmentat en 222. 
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CONTRACTACIÓ REGISTRADA 
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de novembre és de 194.247, dels quals el 
87% són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2019, s’han signat 68.248 contractes 
menys (26% de reducció). En aquest període, la contractació indefinida ha caigut en un 28,8% i la 
temporal en un 25,6%. 
 
Respecte el mes d’octubre, s’han signat 26.192 contractes menys (11,9% de reducció). Aquesta 
reducció s’ha donat tant en la contractació temporal que ho ha fet en un 11,3% i 21.466 contractes 
menys, com en la indefinida que ha caigut en un 15,8% i 4.726 contractes menys. 
 
PRESTACIONS 
El mes d’octubre de 2020 va tancar amb 381.123 persones aturades a Catalunya que rebien algun 
tipus de prestació per atur. 
 
L’increment interanual es produeix en prestacions contributives (138.160 persones i un 101,6%) i 
subsidis (2.861 persones i un 3%). Per contra, ha caigut el nombre de persones perceptores de la 
Renda Activa d’Inserció (3.103 persones i una reducció del 25,6%). 
 
En relació al mes anterior, augmenten les prestacions contributives en 47.726 persones i un increment 
del 21,1%, els subsidis en 3.721 persones i un 4% de reducció i també les persones perceptores de la 
Renda Activa d’Inserció en 1 persona més. 
 
Les dades per províncies i en relació al mes de setembre de 2020, mostren un comportament força 
heterogeni entre territoris. Girona és la demarcació que ha incrementat amb més intensitat el nombre 
de persones beneficiàries de prestacions (17,4%), seguit de Lleida (16,2%) i Barcelona (16%). 
Tarragona és la província que ha augmentat més suaument la xifra de prestacions i ho ha fet en un 
11,6%. 
 
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama: 
 
1.- Les dades de l’atur fan pales l’impacte de la crisi i les restriccions en el teixit productiu. Tot i l’ 
increment anecdòtic de l’atur al novembre, l’horitzó és preocupant. El Banc d’Espanya anunciava ahir 
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que a curt termini el 16% de les empreses seran insolvents, i el 8% seran inviables. La previsible 
destrucció de teixit empresarial es traslladarà a l’ocupació, i les previsions son d’augment de la taxa 
d’atur al llarg de tot el 2021. Això reclama de mesures urgents i de consensos amplis. El govern de la 
Generalitat ha d’activar d’immediat el Consell del Diàleg Social, tal i com van reclamar aquesta 
setmana els quatre agents socials i econòmics més representatius, per definir i executar polítiques de 
caràcter sectorial que permetin mantenir el teixit productiu i donar estabilitat a l’ocupació. 
 
2.- La crisi està impactant amb especial cruesa en el col·lectiu de persones joves, sovint contractades 
en sectors fortament afectats per les mesures de contenció. Els joves de 16 a 29 anys suposen el 18% 
de la població catalana, el 15% de la població ocupada, però el 33,4% de l’atur registrat. Quan les 
taxes de temporalitat (44,6%) i parcialitat (27,1%) més que doblen la mitjana en la contractació calen 
mesures urgents per garantir qualitat a l’ocupació juvenil. Els i les joves estan millor formats, amb un 
50% gairebé que té estudis superiors. Aquest és el principal actiu del que disposem per fer front a 
reptes immediats com la digitalització, la degradació climàtica, o la desigualtat i s’ha d’activar en el cor 
de l’economia, que és el treball. Els plans de reactivació han de tenir una perspectiva 
generacional que permeti superar la forta desigualtat que s’ha instal·lat entre generacions a 
Catalunya. 
 
3.- El Pla de reactivació econòmica i protecció social i l’Acord Nacional de Bases negociat amb els 
Agents Socials suposa un bon precedent, però no es pot fiar a l’activació o no dels ajuts europeus, 
actualment bloquejats per Polònia i Hongria. El marc pressupostari, a nivell de l’Estat i de Catalunya 
és la principal garantia per reforçar el teixit productiu, i s’ha d’actualitzar i adaptar a les necessitats 
actuals. També els programes de les polítiques actives s’han d’adequar als requeriments d’un teixit 
empresarial molt afeblit on moltes persones treballadores confronten incerteses evidents. L’orientació 
a les persones que estan en ERTO o el reforç de la formació al milió dues-centes mil persones 
demandants d’ocupació a Catalunya son prioritats inajornables. No és moment d’estratègies a llarg 
termini, sinó de polítiques concertades i amb dotació pressupostària per fer front als reptes immediats. 
 
4.- No tan sols ha caigut la inversió a les empreses, amb una davallada de la formació bruta de capital 
del 22,7% al segon trimestre, sinó també la despesa de les llars, que va tenir una contracció del 
26,3%. L’entorn de deflació té a veure amb la caiguda de la demanda que al mateix temps minva la 
capacitat de producció i l’ocupació en un cercle viciós que ha de ser aturat. La prioritat rau en 
mantenir les rendes de les llars, i això implica millores salarials negociades i prestacions de qualitat 
per a les persones que han vist suspesa la seva relació laboral, o han estat acomiadades. Les 
iniciatives preses pel govern van en la bona direcció, però requereixen d’una corretja de transmissió, 
els serveis públics (SEPE, INSS, SOC...), retallats i que donen tan sols una resposta limitada. Les 
polítiques socials que s’han aprovat son innòcues si no s’acompanyen d’una administració potent i 
amb plantilles amb condicions que estiguin a l’alçada del servei que presten a la ciutadania. 
 

 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 2 de desembre de 2020 


