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Més de 40% de l’increment de l’atur al mes d’octubre l’han protagonitzat 
joves menors de 25 anys 
 

CCOO alerta de l’augment de l’atur i de la major afectació 
en els col·lectius més vulnerables amb les ocupacions 
més precàries 
 

El mes d’octubre deixa veure un mes més, el sotrac que ha suposat l’efecte de la crisi de la 
COVID-19 sobre el mercat de treball. Catalunya se situa amb més de 484.000 persones 
desocupades amb una clara incidència entre els joves, les dones i la població immigrant. La 
caiguda en la contractació i l’afiliació a la Seguretat Social, respecte fa un any, també 
evidencien l’escenari crític en el que ens trobem, suavitzat en part pels ERTOs i el teletreball. 
Per tot això, és més necessari que mai donar resposta a les necessitats dels treballadors i 
treballadores, tant en els serveis públics d’ocupació agilitant els tràmits de les prestacions com 
reforçant les polítiques actives d’ocupació. Però sobretot, garantint i potenciant els espais de 
concertació per tal de donar resposta a aquesta crisi de la manera més justa i equitativa. 
 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes d’octubre de 2020 deixa una xifra de 484.559 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment interanual del 25,1% 
(97.292 aturats i aturades registrats més que fa un any). A Espanya són 3.826.043 les persones que 
romanen desocupades, amb un augment del 20,4%. 
 
Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un increment de 6.358 persones aturades (1,3% 
més). La població menor de 25 anys registra un increment de 10.781 joves sense feina (34,8%) 
respecte l’any anterior, i fa que a Catalunya hi hagi un total de 41.779 joves que cerquen feina sense 
èxit. Respecte el setembre, l’atur juvenil ha augmentat en un 6,8% i 2.671 joves sense feina més. 
 
ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT 
Respecte l’octubre de 2019, ha augmentat el nombre de persones aturades en tots els sectors. Els 
serveis encapçalen l’augment en un significatiu 27,6% i 76.965 persones desocupades més, la 
construcció ho fa en un 20,1% i 6.099 persones més, i la indústria en un 13,7% més i 5.920 persones 
a l’atur. L’agricultura incrementa en 2.582 persones desocupades més, el que significa un augment 
destacat del 30%.  
Respecte el mes anterior, la indústria i la construcció són els sectors que redueixen les xifres de l’atur. 
La primera ho fa en un 0,4% menys i 176 persones desocupades menys i la segona ho fa en un 0,2% 
menys i 60 persones. Per contra, el sector serveis ha incrementat en 4.201 persones (1,2% més) i 
l’agricultura ho ha fet en 1.169 persones (11,7% 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 29,9% respecte l’octubre de 2019, les dones 
ho fan en un 21,5%. En canvi, l’evolució respecte el mes de setembre mostra com els homes han 
incrementat l’atur en un 2,2% mentre que les dones ho han fet tan sols en un 0,6%. 
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Font: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad social. 

 
 
CONTRACTACIÓ REGISTRADA 
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes d’octubre és de 220.439, dels quals el 86,4% 
són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2019, s’han signat 98.385 contractes 
menys (30,9% de reducció). En aquest període, la contractació indefinida ha caigut en un 37% i la 
temporal en un 29,8%. 
 
Respecte el mes de setembre, s’han signat 3.747 contractes més (1,7% d’augment). Aquest increment 
s’ha donat només en la contractació temporal que ho ha fet en un 3% i 5.479 contractes més. Per 
contra la indefinida ha caigut en 1.732 contractes (-5,5%). 
 
 
PRESTACIONS 
El mes de setembre de 2020 va tancar amb 329.675 persones aturades a Catalunya que rebien algun 
tipus de prestació per atur. 
 
L’increment interanual es produeix en prestacions contributives (101.509 persones i un 81,3%) i 
subsidis (5.719 persones i un 6,5%). Per contra, ha caigut el nombre de persones perceptores de la 
Renda Activa d’Inserció (3.187 persones i una reducció del 26,1%) i de les persones participants del 
Programa d’Activació per a l’Ocupació (2 persones). 
 
En relació al mes anterior, cauen les prestacions contributives en 62.684 persones i una reducció del 
21,7%, els subsidis en 4.299 persones i un 4,4% de reducció i també les persones perceptores de la 
Renda Activa d’Inserció en 449 persones i un 4,7% de reducció. 
 
Les dades per províncies i en relació al mes d’agost de 2020 mostren un comportament força 
homogeni entre elles. Barcelona és la demarcació que ha reduït amb més intensitat el nombre de 
persones beneficiàries de prestacions, amb una reducció del 18,2%. Seguidament trobem Girona amb 
una reducció del 14,6% Lleida amb un 13,6% menys, i Tarragona amb un 12,4% menys. 
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Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama: 
 

 
1.- La prestació extraordinària anunciada ahir pel Ministeri de Treball que beneficiaria a les persones 
desocupades que van exhaurir la seva prestació entre el 14 de març i el 30 de juny es queda curta i no 
es correspon amb l’acord assolit al II Acord Social en Defensa de l’Ocupació signat per govern i 
interlocutors socials el juny passat. No inclou a les persones que hagin esgotat la prestació fins el 
setembre, tal i com estava previst, el que hagués beneficiat a 550.000 persones, en comptes de les 
250.000 actuals. 
 
2.- Amb un mercat de treball en mínims que no és capaç de generar demanda, la situació de les 
persones aturades, especialment les que no tenen accés a cap prestació és d’extrema precarietat. El 
paquet de 102,6 milions d’euros anunciat pel govern de la Generalitat en mesures socials, que 
inclou 40 milions per la Renda Garantida de Ciutadania, suposa un moviment en la bona direcció, però 
es queda curt. L’encaix de la renda catalana amb l’Ingrés Mínim Vital, i l’activació de la tramitació 
d’aquest últim per arribar el més aviat possible a un màxim de persones usuàries és una prioritat 
 
3.- No hi pot haver un servei públic ni prestacions socials de qualitat sense que el nombre i les 
condicions dels treballadors i treballadores públiques estigui a l’alçada d’altres països 
europeus. Les retallades dels darrers anys ha deixat una funció pública en mínims que ja sigui a 
l’INSS, al SEPE, a la Sanitat o a l’Educació, no pot garantir el servei que reclama la situació actual. És 
hora de convocar oposicions i de facilitar la incorporació també de persones més joves a les que es 
pugui traslladar el testimoni d’una dedicació i un compromís públics que son claus pel benestar i la 
cohesió socials. 
 
4.- La contracció del mercat de treball, especialment pregnant en alguns sectors, reclama de 
polítiques actives i de més formació, per tal de millorar i diversificar els perfils professionals. Les 
persones treballadores desocupades o en ERTO han de poder incorporar-se a les seves professions 
en millors condicions quan reprenguin l’activitat o aprofitar les oportunitats existents per la mobilitat 
professional horitzontal. En aquest sentit prospectiva, orientació, formació i acreditació haurien de ser 
els fonaments d’unes estratègies a mig i curt termini dotades amb els recursos necessaris. 

 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 4 de novembre de 2020 
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