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1. INTRODUCCIÓ

En aquest informe hem volgut plasmar l’impacte que ha tingut la crisi sanitària originada per la 
COVID-19 i la posterior normalització el 2021, en el mercat de treball a Catalunya i a la província 
de Barcelona, en concret. El document ens permet conèixer com aquest impacte ha pogut incidir 
en les vides de les treballadores i treballadors. Tal i com hem fet en anteriors edicions on hem 
abordat el concepte de pobresa laboral, hem analitzat tres factors o pilars que expliquen l’empo-
briment de les persones treballadores. Creiem que aquests elements són el mercat de treball, la 
situació de les llars i el sistema de protecció social. Aquestes tres variables aporten informació 
rellevant per dur a terme aquesta aproximació a les situacions de pobresa que envolten el treball 
i des de fa dos anys, situacions afectades directament pel context de pandèmia.

Seguim tenint com a referents importants, materials com l’informe Pobreza y trabajadores pobres 
en España, realitzat per la Fundación Primero de Mayo, així com l’informe que va publicar el 
CTESC amb el títol El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. Aquests estudis ens 
han motivat a tenir en compte els tres factors citats abans, com a fonamentals per tal d’elaborar 
la nostra pròpia aproximació a la pobresa en el treball. Com en l’edició de l’any 2020 i perquè 
el context sense precedents de pandèmia de la COVID-19 continua exigint-ho, hem incorporat 
altres components com ara el teletreball, els expedients de regulació d’ocupació i les hores ex-
traordinàries no retribuïdes, que ens han permès aprofundir en les situacions viscudes per la po-
blació treballadora, tant en situació de confinament com en la posterior desescalada i present 
retorn a certa normalitat.

En la present edició hem agafat com a període a estudiar, la situació prèvia a l’esclat de la pan-
dèmia, exactament dos anys abans (2n trimestre de 2019) i la situació de certa recuperació que 
s’entreveu el 2021. Així doncs, la pobresa laboral, que és l’objecte d’estudi d’aquest informe tam-
bé s’explicarà tenint en compte tots aquests aspectes.

A nivell metodològic hem analitzat les dades desagregades per sexes, sempre que ens ha estat 
possible i la mostra ens ho ha permès, així com la desagregació territorial, per la província de 
Barcelona, que també és part de l’objecte d’estudi d’aquest document.

L’eina principal que hem utilitzat per obtenir els resultats de l’anàlisi ha sigut l’explotació estadís-
tica de les microdades de l’Enquesta de població activa que ofereix l’Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). A més, ens hem recolzat en altres fonts de dades que hem considerat importants 
com ara les que proporciona el Ministerio de Trabajo y Economía Social pel que fa a informació 
relacionada amb prestacions i Expedients de Regulació d’Ocupació, l’Enquesta de condicions de 
vida i també l’Enquesta d’estructura salarial, publicades per l’INE.

El primer apartat de l’informe que fa referència al mercat de treball, recull i situa els principals in-
dicadors com ara l’activitat, l’ocupació, l’atur, així com el tipus de jornada laboral, la parcialitat in-
voluntària i la temporalitat de la població assalariada. També aborda aspectes com l’ocupació en 
els grans sectors d’activitat (agricultura, construcció, indústria i serveis) així com les ocupacions 
que defineixen el nostre mercat de treball. Enguany també s’ha contemplat el risc de pobresa a 
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la feina a partir dels salaris i la taxa de pobresa en el treball i finalment, el teletreball i les hores 
extraordinàries no retribuïdes.

Al següent capítol, hem abordat la situació de les llars catalanes en relació a la percepció d’in-
gressos de les persones que en formen part. En concret, ens hem centrat especialment en veure 
com afecta la manca d’ingressos laborals (salari o prestacions contributives) a les famílies. Amb 
aquesta voluntat, hem analitzat la situació de les llars sense ingressos de la província de Bar-
celona i del conjunt del territori català. Aquest exercici ens ha permès detectar les situacions de 
major vulnerabilitat front la pobresa i l’exclusió social. Per això, hem analitzat la taxa AROPE (en 
risc de pobresa i exclusió social), indicador que ens ha mostrat la incidència de la pobresa entre 
la població catalana.

El capítol dedicat al sistema de protecció social, en concret a la protecció per atur i l’evolució 
dels expedients de regulació temporal d’ocupació, ens ha permès conèixer la cobertura davant 
la situació de manca de feina, així com el nombre d’ERTOs que resten a Catalunya després de 
dos anys de l’esclat de la pandèmia. Altrament, també hem volgut parar atenció a la greu pro-
blemàtica que suposa l’atur de llarga i molt llarga durada, per les conseqüències econòmiques i 
socials que recauen directament sobre les persones que es troben en situació de desocupació i 
no poden gaudir de cap mesura de protecció social, quedant directament exposades a situacions 
de vulnerabilitat.

Finalment, hem recollit el resum executiu amb les principals dades i les conclusions que hem 
extret del document.

Amb aquest informe hem volgut plasmar l’impacte que ha tingut la pandèmia sobre el mercat 
de treball, situant els períodes d’abans i després de l’esclat de la crisi sanitària, a partir dels tres 
pilars (mercat de treball, llars o famílies i sistema de protecció) que permeten abordar la pobresa 
en el treball i copsar les conseqüències sobre les persones treballadores que han tingut els dos 
anys de crisi sense precedents.
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2. MERCAT DE TREBALL

En aquest apartat de l’informe s’han recollit els resultats dels indicadors més rellevants del mer-
cat de treball com ara l’activitat, l’ocupació, la desocupació, la jornada laboral, la temporalitat i el 
risc de pobresa en el treball. De la mateixa manera que es va abordar l’any 2020, enguany tam-
bé s’ha volgut analitzar el treball al domicili com a opció per seguir treballant preservant la salut 
d’una part de la població treballadora donada la situació de pandèmia causada per la COVID-19. 
A més, també hem considerat rellevant analitzar les hores extraordinàries no retribuïdes per tal 
d’apropar-nos millor al concepte de pobresa en el treball. Si bé en el primer període de la pan-
dèmia es va veure un increment desmesurat d’aquest treball no remunerat, caldrà veure el 2021 
les càrregues de treball que han suportat moltes persones treballadores i que no s’han retribuït, 
posant llum a una realitat molt dura que pateix part de la població treballadora.

Aquest 2021, i pel context en el que hem continuat de pandèmia, de sotrac econòmic i de tímida 
recuperació del dinamisme del mercat de treball, hem volgut comparar el període previ a la pan-
dèmia, l’any 2019 i els anys 2020 i 2021. Sobretot, interessa la comparativa de l’escenari previ a 
la pandèmia i l’actual, és a dir la comparativa 2019 i 2021. Per fer aquest exercici, hem seleccio-
nat el segon trimestre de cada any per tal de poder veure les conseqüències i detectar indicis de 
millora en la nova realitat que ens deixa un mercat de treball castigat per la crisi sanitària sense 
precedents.

2.1 Principals indicadors del mercat de treball
Població activa

El 2021 es 
recupera la 

població activa 
en un 0,6% des 
d’abans de la 

pandèmia

La població activa de 16 a 64 anys a Catalunya (població en edat de treballar i disponible 
per fer-ho), el segon trimestre de 2021 és de 3.846.267 persones. Entre 2019 i 2021, l’acti-
vitat ha crescut un 0,6%, el que es tradueix en 23.792 persones actives més que abans de 
la pandèmia.

Taula 2.1.1 Evolució població activa 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).
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Gràfic 2.1.2 Evolució població activa 16-64 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Un 73,9% del total de la població activa es troba a la província de Barcelona, demarcació que aglu-
tina a 2.843.834 persones actives. En el període analitzat, que va de 2019 a 2021, aquest territori 
ha presentat un increment de població activa lleugerament superior a la del conjunt català, que 
també ha tingut resultats positius. Concretament, Barcelona ha augmentat en un 0,8% la població 
activa, creixement que es tradueix en 22.188 persones. 

Gràfic 2.1.3 Població activa 16-64 anys Barcelona

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).
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Gràfic 2.1.4 Població activa 16-64 anys Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Les dades desagregades per sexes mostren com, a la província de Barcelona, l’increment de 
població activa ha estat fortament protagonitzat per les dones. Elles han augmentat, entre 2019 i 
2021, en 22.108 efectives (1,6% d’increment), mentre que els homes han augmentat en 78 efec-
tius.

Taules 2.1.5 Evolució població activa 2019-2021 Barcelona

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Taula 2.1.6 Evolució població activa 2019-2021 Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

La mateixa anàlisi, pel conjunt català permet veure que la tendència ha estat força similar, ja que 
les dones han augmentat en 19.678 efectives (1,1%) mentre que els homes ho han fet en 4.110 
efectius (0,2%) entre el període previ a l’inici de la pandèmia i el 2021.
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Per tant, la població activa catalana se situa a uns nivells similars als que hi havia just abans d’inici 
de la crisi de la COVID-19, deixant veure un cert retorn al marge de confiança del mercat de treball 
per part de la població treballadora, entre altres motius que expliquen l’augment de la població 
activa, com ara els pròpiament demogràfics o el pas de la inactivitat a l’activitat per causes vàries.
L’anàlisi de les taxes d’activitat ens permet veure que hi ha poques diferències en general, entre 
les taxes de la província de Barcelona i les del conjunt català, tant en xifres com en l’evolució dels 
3 anys analitzats. El 2021, la taxa d’activitat de Barcelona (78,6%) és lleugerament superior a la 
del global català (78%).

Gràfic 2.1.7 Taxes d’activitat població 16-64 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

En el cas de Catalunya, podem veure diferències destacables entre sexes, ja que la taxa d’activitat 
femenina continua sent inferior a la masculina. El 2n trimestre de 2021, la taxa d’activitat de les 
dones era del 74,7%, mentre que la dels homes era del 81,4%, 6,7 punts percentuals superior. Si 
observem els resultats de l’any 2019, la diferència entre sexes era més accentuada, concretament 
de 7,4 punts percentuals.

En aquest sentit, es pot dir que s’ha reduït la diferència entre homes i dones pel que fa a l’activitat 
en el mercat de treball. Tot i aquesta evident desigualtat entre sexes en l’accés al mercat de treball, 
si es té en compte la comparativa amb l’any 2019, són les dones les qui aconsegueixen mantenir 
la taxa d’activitat igual a la de 2019. Per contra, els homes presenten una tendència decreixent.

En el cas de la província de Barcelona, i pel 2n trimestre de 2021, les taxes d’activitat entre homes 
i dones també són força distants. Si bé els homes presenten una taxa del 81,5%, la de les dones 
resulta del 75,7%. En aquest cas la diferència és de 5,8 punts percentuals en detriment de les 
dones. Els resultats per l’any 2019 deixen veure unes diferències entre sexes molt notables. Els 
homes presentaven una taxa d’activitat del 82% mentre que les dones tenien una taxa d’activitat 
del 75,2%, distància de 6,8 punts percentuals. El comportament entre 2019 i 2021 és força similar 
al del conjunt de Catalunya, ja que els homes redueixen la taxa d’activitat mentre que les dones 
aconsegueixen incrementar 0,5 punts.
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Taula 2.1.8 Evolució taxes d’activitat 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

La variació entre taxes en el cas del total català és d’una reducció de 0,4 punts percentuals entre 
2019 (78,4%) i 2021 (78%), mentre que pel cas de la província de Barcelona és d’un manteniment 
del 78,6%.

Per sexes, la tendència dels homes ha estat decreixent tant en el territori català com en la demar-
cació de Barcelona, mentre que les dones han mantingut la taxa al conjunt català i han augmentat 
en 0,5 punts a Barcelona.

Població ocupada

La població ocupada de 16 a 64 anys a Catalunya, el 2n trimestre de 2021 és de 3.369.134 per-
sones.

Gràfic 2.1.9 Evolució població ocupada 16-64 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).
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Taula 2.1.10 Evolució població ocupada 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Gràfic 2.1.11 Població ocupada 16-64 anys Barcelona

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

En el cas de la província de Barcelona, la comparativa entre 2019 i 2021 per sexes, permet veure 
una reducció de l’ocupació en ambdós sexes, però més accentuada en el cas de les dones. Elles 
redueixen l’ocupació en 15.216 dones (-1,3%) mentre que els homes ho fan en 1.528 homes 
menys (-0,1%).

Entre el 2019 i el 2021 la població ocupada de 16 a 64 anys ha caigut un 0,7% pel 
global català, el que suposa una pèrdua de 24.011 persones ocupades. Un 74% 
del total de la població ocupada catalana es localitza a la província de Barcelona; 
exactament hi ha 2.494.817 persones ocupades el 2n trimestre de 2021. Entre el 
2019 i el 2021, aquesta demarcació ha reduït en un 0,7% la seva població ocupa-
da, o el que és el mateix, ha perdut 16.743 persones ocupades.

El 2021 l’ocupació 
se situa un 0,7% 

per sota dels nivells 
previs a la pandèmia
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Gràfic 2.1.12 Població ocupada 16-64 anys Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Pel conjunt català, només les dones redueixen l’ocupació, exactament en 26.101 dones ocupades 
(-1,6%) mentre que els homes incrementen en 2.088 ocupats (0,1% d’augment).

Taules 2.1.13 Evolució població ocupada 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

L’anàlisi de les taxes d’ocupació masculina i femenina de la demarcació de Barcelona, ens permet 
veure com, el 2n trimestre de 2021, la taxa masculina és 7,2 punts percentuals superior a la feme-
nina, ja que els homes presenten una taxa d’ocupació del 72,6% i les dones del 65,4%. La taxa 
d’ocupació total és del 68,9%.

Pel conjunt de Catalunya, la mateixa comparativa ens permet veure com la taxa dels homes 
(72,3%) es manté força superior a la de les dones (64,4%), exactament disten 7,9 punts percen-
tuals entre ambdós. La taxa d’ocupació total se situa, el 2n trimestre de 2019 en un 68,3%.
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Gràfic 2.1.14 Taxes d’ocupació població 16-64 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Pel conjunt de Catalunya, la mateixa comparativa ens permet veure com la taxa dels homes 
(72,3%) es manté força superior a la de les dones (64,4%), exactament disten 7,9 punts percen-
tuals entre ambdós. La taxa d’ocupació total se situa, el 2n trimestre de 2021 en un 68,3%.

Taula 2.1.15 Evolució taxes d’ocupació 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Si ens fixem en l’evolució de les taxes d’ocupació entre 2019 i 2021, pel cas de la província de 
Barcelona els homes han reduït aquest indicador en 0,5 punts percentuals, mentre que les dones 
ho han fet en -1,4 punts. La taxa d’ocupació total s’ha reduït en 1 punt percentual, en el període 
analitzat, resultant un 68,9%.

En el cas del conjunt català, els homes han reduït la taxa d’ocupació en 0,7 punts percentuals i les 
dones, de manera més intensa, ho han fet en 1,7 punts. Aquest indicador pel total català ha caigut 
en 1,3 punts percentuals situant-se en un 68,3%.

El 2021 mostra una recuperació de l’ocupació en comparació l’any 2020, però en comparació a la 
situació prèvia de crisi sanitària, encara queda marge de millora i de retorn al dinamisme previ a 
la pandèmia.



17

INFORME
desembre2021

Població en situació d’atur

La població de 16 a 64 anys sense feina a Catalunya, el 2n trimestre de 2021 és de 477.133 
persones. Entre 2019 i 2021 l’atur ha patit un increment de l’11,1%, el que es tradueix en 47.803 
persones.

Gràfic 2.1.16 Evolució població en situació d’atur 16-64 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Taula 2.1.17 Evolució població en situació d’atur 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Un 73,1% del total de la població desocupada catalana es troba a la província de 
Barcelona, percentatge que es tradueix en 349.017 persones en cerca de feina 
sense èxit. Aquest territori ha patit un increment de 38.931 persones desocupa-
des, un 12,6% d’increment. 

La província de 
Barcelona ha patit 

un augment de l’atur 
(+12,6%) més acusat 
que el conjunt català 

(+11,1%) 



18

INFORME
desembre2021

Gràfic 2.1.18 Població en situació d’atur 16-64 anys Barcelona

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Gràfic 2.1.19 Població en situació d’atur 16-64 anys Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

L’anàlisi per sexes i pel cas de la demarcació de Barcelona, permet veure com entre el 2n trimestre 
de 2019 (fase prèvia a l’esclat de la pandèmia) i el 2n trimestre de 2021, han sigut les dones les qui 
han patit l’increment més acusat de l’atur. Concretament han augmentat en un 24,5% les xifres de 
l’atur, el que es tradueix en 37.324 dones desocupades més. En canvi, els  homes han augmentat 
l’atur en un 1% i 1.606 homes en situació d’atur.
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Taula 2.1.20 Evolució població en situació d’atur 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Gràfic 2.1.21 Taxes d’atur població 16-64 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

L’anàlisi de les taxes d’atur mostra un augment de la incidència de l’atur entre la població treballa-
dora entre 2019 i 2021. Si bé abans de l’esclat de la pandèmia la taxa d’atur a Catalunya era de 
l’11,2%, el 2021 ha crescut fins el 12,4%. A la província de Barcelona, la tendència ha estat molt 
similar, ja que el 2019 la taxa d’atur per aquesta demarcació era de l’11% i al 2021 ha crescut fins 
al 12,3%.

Les xifres de l’any 2020 ens deixen veure un intens ascens de la incidència de la desocupació tant 
pel conjunt català com per a província analitzada, tendència que el 2021 canvia, reduint les taxes 
d’atur. Les dades desagregades per sexes, a Catalunya mostren una major incidència de l’atur en 

En el cas del conjunt català, entre els 2n trimestres de 2019 i 2021, també són 
les dones les qui presenten l’increment més acusat i notablement superior al 
dels homes. En aquest cas, elles han patit un augment del 22% de les xifres 
de l’atur, el que representa un creixement de 45.779 dones sense feina, men-
tre que els homes han crescut en un 0,9% i 2.022 homes desocupats més 
que el 2019.

L’increment de l’atur 
entre 2019 i 2021 és 
notablement superior 

en el cas de les dones, 
tant a la demarcació 
de Barcelona com al 

conjunt català
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les dones. La taxa d’atur femenina el 2021 ha resultat del 13,8% mentre que la masculina ha estat 
de l’11,1%. Ambdós sexes comparteixen un fort repunt d’aquest indicador l’any 2020, fet que va 
igualar força les taxes entre homes i dones, però el 2021, han estat només els homes els qui han 
aconseguit reduir la taxa d’atur fins aconseguir el mateix resultat que abans de la pandèmia. Per 
contra, les dones han augmentat la taxa del 2020 al 2021 fins a un 13,8%, tornant a distanciar-se 
dels seus companys i tornant a patint l’atur amb més força.

La mateixa anàlisi pel cas de la província de Barcelona, mostra una tendència idèntica. Ambdós 
sexes presenten un increment acusat l’any 2020, però només els homes redueixen la taxa d’atur 
el darrer any, situant-se a una nivells força similars als previs a la pandèmia. En canvi, les dones 
assoleixen una taxa del 13,7% el 2021, i tornen a prendre distància respecte dels homes.

Taula 2.1.22 Evolució taxes d’atur 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

La taula ens mostra les diferències en punts percentuals entre les taxes d’atur dels anys 2019 i 
2021. Pel cas català, les dones incrementen en 2,4 punts i a la demarcació de Barcelona ho fan 
en 2,6 punts. En canvi, els homes pel conjunt de Catalunya presenten la mateixa taxa d’atur i a la 
província de Barcelona augmenten tan sols 0,2 punts percentuals.

En global, la taxa d’atur a Catalunya, el segon trimestre de 2021 resulta 1,2 punts percentuals 
superior a la d’abans de la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.

2.2 Jornada laboral

Parcialitat

En aquest apartat del capítol s’han volgut conèixer l’evolució dels tipus de jornada laboral, la 
parcial i la completa, des d’abans de l’esclat de la pandèmia fins a 2021, tant a la província de 
Barcelona com al conjunt català. En aquest sentit, s’ha pogut conèixer quina ha estat l’evolució 
de la jornada a temps complet i temps parcial i quina probabilitat tenen les persones treballadores 
de tenir un tipus o altra de jornada laboral. Altrament, també s’ha volgut recollir el fenomen de la 
parcialitat involuntària, indicador directament relacionat amb la precarietat laboral i que, malaura-
dament, pateixen moltes persones treballadores a Catalunya.
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Gràfic 2.2.1 Població ocupada 16-64 anys jornada completa

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

La població ocupada de 16 a 64 anys que treballa a jornada completa a Catalunya, el 2n trimestre 
de 2021 és de 2.908.429 persones. Això significa el 86,3% de la població ocupada. 

En relació a la població ocupada de la demarcació de Barcelona, hi ha 2.151.822 persones ocu-
pades a jornada completa i la proporció és la mateixa que la del global català, un 86,3% del total, 
el 2021.

Taula 2.2.2 Evolució població ocupada jornada completa 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

L’evolució dels resultats sobre la jornada completa indica, en el cas del global català, i entre 2019 
i 2021, un tímid decrement de 134 persones ocupades. El fet destacat és que aquesta reducció es 
dóna només per la caiguda entre els homes, mentre que les dones han aconseguit créixer en ocu-
pació a jornada completa. Concretament, les dones han augmentat en 2.082 dones (0,2% més) i 
els homes han vist reduïda la xifra en 2.216 ocupats (-0,1% menys). 

En el cas de la demarcació de Barcelona, el comportament ha estat molt similar. Si bé, pel con-
junt s’ha donat una caiguda de 478 persones ocupades entre 2019 i 2021, només les dones han 
aconseguit créixer en 1.761 dones (0,2% d’augment), mentre que els homes han caigut en 2.239 
homes ocupats a jornada completa menys (-0,2%).
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Gràfic 2.2.3 Població ocupada 16-64 anys a jornada parcial

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

La població ocupada que treballa a jornada parcial a Catalunya, el 2n trimestre de 2021, és de 
460.704 persones. Això representa el 13,7% del total de població ocupada.

Pel que fa a la població ocupada a la província de Barcelona, hi ha 342.995 persones ocupades a 
jornada parcial i la proporció és la mateixa que la del conjunt català, un 13,7% del total.

Taula 2.2.4 Evolució població ocupada a jornada parcial 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

L’evolució dels resultats sobre la jornada parcial, indica, en el cas de Catalunya, i entre els anys 
2019 i 2021, una reducció del 4,9%, o el que és el mateix, 23.879 persones ocupades menys. En 
aquest cas, i observant les dades desagregades per sexes, cal destacar que han estat els homes 
els qui han augmentat la població ocupada a temps parcial, concretament en un 3,5% i 4.304 ocu-
pats més. Per contra, les dones han reduït en 28.183 ocupades a jornada parcial (-7,8%).

La mateixa anàlisi per a la província de Barcelona, permet veure que la tendència ha estat molt 
similar. Pel conjunt de la demarcació, la tendència ha estat decreixent en un 4,5% menys i 16.265 
persones ocupades menys a jornada parcial, però en aquest cas, els homes han augmentat en 711 
homes (0,7% més) mentre que les dones han reduït la xifra en 16.976 ocupades (-6,5%).

Front aquests resultats, es pot dir que la reducció de la població ocupada a jornada parcial és  una 
dada positiva sempre i quan s’acompanyi d’un increment de l’ocupació a jornada completa i no 
respongui a simple destrucció d’ocupació precària. Doncs aquest comportament només s’ha donat 
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en el cas de les dones, ja que els homes, al contrari, han reduït pes entre la jornada completa i 
l’han guanyat en la jornada parcial.

Caldrà veure doncs, si les jornades parcials són desitjades o imposades, deixant veure o no, sig-
nes de precarietat laboral i malestar entre les persones ocupades a temps parcial.

Gràfic 2.2.5 Taxes de parcialitat població 16-64 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

A Catalunya, si ens fixem en la taxa de parcialitat entre el període prepandèmic i el 2021, es pot 
veure com aquest indicador s’ha reduït, passant d’un 14,3% a un 13,7%. En el cas de la demarca-
ció de Barcelona, els resultats són exactament els mateixos que els del conjunt català.

Taula 2.2.6 Evolució taxes de parcialitat 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

El cas de les dones, aquestes redueixen la taxa de parcialitat a Barcelona en 1,1 punts percentuals 
i a Catalunya ho fan en 1,4 punts. Malgrat aquesta reducció, les dones continuen tenint unes taxes 
de parcialitat molt més elevades que les dels homes. La taxa de parcialitat femenina catalana és 
del 21% mentre que la masculina és del 7,1%, disten gairebé 14 punts percentuals entre sexes.

L’anàlisi per sexes mostra un tret a ressaltar, ja que són les dones les qui 
aconsegueixen reduir la taxa de parcialitat mentre que els homes l’han aug-
mentat. Aquest augment entre els homes però, només es dóna en el conjunt 
català (0,2 punts percentuals més), perquè en el cas de la província de Bar-
celona la taxa de parcialitat s’ha mantingut igual entre 2019 i 2021.

Tot i la tendència d’apro-
par resultats entre homes 
i dones, la taxa de parcia-
litat femenina és 14 punts 
percentuals superior a la 

masculina
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Gràfic 2.2.7 Motius jornada parcial Barcelona (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Gràfic 2.2.8 Motius jornada parcial Catalunya (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).
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Si analitzem els motius de la jornada parcial entre la població ocupada de la província de Barcelo-
na, el 2n trimestre de 2021, es pot destacar que un 50,4% del total de persones ocupades afirma 
treballar a jornada parcial per no haver trobat una ocupació a jornada completa. En aquest cas 
un 52,1% del total d’homes i un 49,7% del total de dones ocupades a jornada parcial es troben 
en aquesta situació. L’opció de seguir cursos de formació és el segon motiu del treball a temps 
parcial, però en aquest cas s’hi troben un 23,2% del total d’homes i només un 11,5% del total de 
dones. En la mateixa línia, la tercera opció que té a veure amb les responsabilitats de cures de fills 
i altres familiars, del 10,6% del total, un 14,1% són dones i només l’1,8% són homes que es troben 
en aquesta situació. 

Un 14% del total afirma que el motiu de la jornada parcial és per seguir cursos de formació, però en 
aquesta opció trobem un 23,1% del total d’homes i un 10,6% del total de dones. En canvi en l’opció 
de responsabilitats per cura de fills i altres familiars, només hi trobem un 1,9% del total d’homes i 
un 15,6% del total de dones.

Taula 2.2.9 Evolució parcialitat involuntària 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Si ens fixem en l’evolució de la població ocupada a temps parcial de manera involuntària, entre 
2019 i 2021 i en el cas de Catalunya, s’ha donat un increment del 4,4% i 9.379 persones més, 
d’entre els quals 2.484 són homes (4% més) i 6.895 són dones (4,5% més).

Pel cas de la província de Barcelona, l’increment ha estat una mica més acusat, del 4,8%  i 7.917 
persones ocupades més a jornada parcial involuntàri. En aquest cas, 1.698 són homes (3,5% més) 
i 6.219 són dones (5,4% més).

Taula 2.2.10 Evolució taxes parcialitat involuntària 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

L’anàlisi de la taxa de parcialitat involuntària, permet veure com aquesta ha augmentat lleugera-
ment entre 2019 i 2021, tant pel global català com per la província de Barcelona. Aquest indicador 
de precarietat laboral ha augmentat en 4,4 i 4,5 punts percentuals, respectivament.

La mateixa anàlisi pel cas del conjunt català, permet veure que hi ha un 
48,6% de jornades parcials involuntàries. D’aquesta població, un 47,6% del 
total del dones reuneix aquesta condició front a un 51,2% del total d’homes.

Un 48,6% de la població 
ocupada a temps parcial a 
Catalunya ho fa de manera 

involuntària
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La comparativa entre sexes deixa veure que són les dones les qui incrementen més acusadament 
aquesta taxa, concretament 5,6 punts percentuals pel global català i 5,5 punts a la província de 
Barcelona. Per contra, els homes augmenten 0,2 punts a Catalunya i 1,3 punts a Barcelona.

Tot i aquest comportament entre sexes, entre el període previ a l’esclat de la pandèmia i el 2021, 
els homes són els qui presenten una taxa de parcialitat involuntària lleugerament superior a la de 
les dones.

Aquesta anàlisi sobre la parcialitat involuntària, permet conèixer la insatisfacció força generalit-
zada entre les persones treballadores i un clar desig o necessitat de treballar a temps complert. 
Aquesta insatisfacció ve donada, en gran part, per la necessitat de complementar un salari, entre 
altres mancances que té un mercat de treball precari, com el nostre.

2.3 Tipus de contracte

El tipus de contracte de la població assalariada explica el seu nivell d’estabilitat laboral i d’afectació 
de situacions de més o menys precarietat. Per l’anàlisi d’anys anteriors, se sap que en moments 
de crisi econòmica i destrucció d’ocupació, els llocs de treball que es destrueixen en primer terme 
són els més febles, els temporals. La contractació temporal, però també és la primera en créixer 
en moments de recuperació en models productius poc sòlids i resistents als impactes econòmics 
i que no aposten per la qualitat de l’ocupació, sinó que se sustenten en baixos costos laborals a 
costa de les persones treballadores.

En aquest sentit, abordar la incidència de la temporalitat sobre la població assalariada, ajuda a 
explicar, en part, els nivells de precarietat que es desprenen del mercat de treball.

Gràfic 2.3.1 Població assalariada temporal 16 i més anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).
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L’anàlisi de l’evolució dels darrers tres anys -des del període prepandèmic i l’actual- de la contrac-
tació temporal permet veure com partint d’una temporalitat força elevada el 2019, el 2020 aquesta 
decreix i el 2021 torna a incrementar, tot i no arribar a situar-se als nivells de 2019. Com s’ha dit, 
l’ocupació temporal és la més volàtil en èpoques de sotracs econòmics, i la parada econòmica 
sense precedents, que es va patir l’any 2020, conseqüència del confinament domiciliari per l’esclat 
de la crisi sanitària, va contribuir a la destrucció d’aquest tipus de contractes.

Gràfic 2.3.2 Població assalariada indefinida 16 i més anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Per contra, la població assalariada indefinida presenta un comportament diferent i més impermea-
ble a la situació de crisi per la COVID-19. En aquest sentit, el sotrac de l’any 2020 és més lleu que 
no pas el que va patir l’ocupació assalariada temporal i el 2021, aconsegueix recuperar i superar 
els nivells de contractació indefinida previs a la pandèmia en el conjunt català.

Taula 2.3.3 Evolució població assalariada per tipus de contracte 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Si tenim en compte les dades per a la província de Barcelona, podem veure que 
pel que fa a la població assalariada amb contracte temporal, entre 2019 i 2021, 
aquesta va caure en un 3,1% i 14.266 persones assalariades menys. El cas de la 
població indefinida, aquesta també va patir una reducció, però de l’1,1% i 18.294 
persones menys el 2021, en comparació a la situació d’abans de la pandèmia. En 
total, la població assalariada a la província de Barcelona s’ha reduït en un 1,5% 
i 32.560 persones assalariades menys.

L’ocupació assalariada 
temporal, la més vulne-
rable en període de crisi 
econòmica i destrucció 

d’ocupació, cau un 4,4%
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En el cas del conjunt català, la població assalariada temporal entre 2019 i 2021 s’ha reduït en un 
4,4% i 27.636 persones assalariades, i per contra, la població assalariada indefinida ha augmentat 
en un 0,5% i 11.591 persones indefinides més. En total, la població assalariada a Catalunya ha 
sofert una reducció del 0,6% i 16.045 persones assalariades menys que abans de l’esclat de la 
crisi sanitària.

Gràfic 2.3.4 Taxes de temporalitat població 16 i més anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

La taxa de temporalitat que mesura el grau d’afectació de la inestabilitat laboral d’una part de la 
població treballadora, s’ha reduït lleugerament entre el 2019 i el 2021. Si ens fixem en el 2020, la 
taxa de temporalitat va assolir uns nivells força més baixos. Aquest resultat no és fruit d’una millora 
en l’estabilitat de l’ocupació sinó en una destrucció més intensiva de l’ocupació temporal.

Els resultats pel conjunt català i per a la província de Barcelona són força similars. Si bé el 2019 la 
taxa de temporalitat a Barcelona era del 21,3%, per Catalunya era del 21,7%. I el 2021, la taxa a 
la demarcació de Barcelona ha resultat del 21% i la del global català ha estat del 20,8%. Per tant, 
una incidència força semblant.

En el cas de la província de Barcelona, els homes han aconseguit reduir la taxa de temporalitat del 
20,4% al 16,8%, mentre que les dones han passat d’un 22,2% a un 25,1% de temporalitat.

Aquestes xifres mostren que la temporalitat a la província de Barcelona és més intensa que a la 
resta del global català i que la reducció de la temporalitat és exclusivament masculina, ja que les 
dones han patit un increment substancial d’inestabilitat. De nou, els trets de certa recuperació són 
de desigualtat vers les dones.

L’anàlisi per sexes, mostra un comportament molt diferenciat, posant de 
manifest que la lleugera recuperació del 2021 és només masculina. En 
aquest sentit, pel conjunt català, els homes passen d’una taxa de tempo-
ralitat del 20,9% al 17,5% mentre que les dones han passat d’un elevat 
22,4% a un 24,2% el 2021.

La temporalitat passa a 
afectar les dones amb més 
intensitat, mentre que els 

homes aconsegueixen 
reduir l’afectació
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Taula 2.3.5 Evolució taxes de temporalitat 2019-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

L’evolució de les taxes permet veure que, tant a la província de Barcelona com al conjunt català, 
la taxa de temporalitat s’ha reduït en 0,3 i 0,9 punts percentuals, respectivament. En el cas dels 
homes, la taxa de temporalitat s’ha reduït en 3,6 punts a la demarcació de Barcelona i 3,4 punts al 
global català. Per contra, la taxa de temporalitat femenina ha augmentat en 2,9 punts a Barcelona 
i 1,8 punts al global català.

Per tot això, la temporalitat és un indicador de precarietat que continua recaient amb més força so-
bre les dones, fins i tot s’ha intensificat entre elles la tipologia contractual temporal, mentre que els 
homes han aconseguit reduït aquesta taxa, encara que hagi sigut fruit, sobretot, de la destrucció 
d’ocupació fràgil i inestable.

2.4 Població assalariada per grans sectors i ocupacions

En aquest apartat de l’informe hem volgut conèixer l’impacte de la crisi sanitària sobre la població 
assalariada. En aquest sentit, hem analitzat, per una banda, l’evolució de la població assalariada 
per tipus de contracte en els grans sectors d’activitat i per l’altra, el comportament per ocupacions 
entre els 2ns trimestres de 2019 i 2021.

Aquesta anàlisi s’ha centrat en els resultats per Catalunya, ja que pel cas de la demarcació de Bar-
celona la mostra estadística no era suficientment robusta per extrapolar els resultats i extreure’n 
conclusions.

Taula 2.4.1 Població assalariada indefinida per grans sectors d’activitat

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

La taula ens mostra les xifres absolutes de la població assalariada de 16 i més anys amb contracte 
indefinit pels grans sectors d’activitat com són l’agricultura, els serveis, la indústria i la construcció, 
dels anys 2019, 2020 i 2021. A la vegada, la taula mostra la comparativa entre 2019 i 2021.
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En aquest sentit, si bé el saldo en ocupació assalariada indefinida a Catalunya ha estat de quasi 
11.600 persones (0,5% més) no ha estat un increment de l’ocupació assalariada en tots els sec-
tors d’activitat. En aquest cas, tant l’agricultura com la indústria han perdut efectius entre el 2019 
i el 2021. L’agricultura ha patit una caiguda del 13,4% i 2.962 persones assalariades indefinides   
menys i la indústria, ha reduït en un 10% i 50.070 persones assalariades indefinides menys.

Taula 2.4.2 Població assalariada temporal per grans sectors d’activitat

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

En el cas de l’ocupació assalariada temporal, el saldo global ha estat d’una reducció del 4,4% i 
prop de 28.000 persones assalariades temporals menys entre 2019 i 2021. En el cas de l’ocupació 
temporal, la reducció s’ha donat en tots els sectors a excepció d’un. Aquest ha estat el cas de la 
construcció, que ha augmentat en un destacat 33,9% i 12.136 persones assalariades temporals 
més entre 2019 i 2021. Per contra, la caiguda més important la presenta la indústria amb un 12,9% 
menys i 11.909 persones assalariades menys entre el període analitzat. Seguidament, se situa 
el sector serveis amb una reducció del 5,6% i 27.487 persones assalariades temporals menys i 
finalment, l’agricultura amb una pèrdua del 4,1% i 376 persones assalariades temporals menys 
que el 2019.

Gràfic 2.4.3 Taxes de temporalitat grans sectors d’activitat

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Per contra, la construcció ha augmentat en un 10,6% la població assalariada 
indefinida entre 2019 i 2021, fet que es tradueix en 10.040 persones assala-
riades més. També els serveis han incrementat en un 3,3% i 54.584 persones 
assalariades indefinides més.

L’ocupació indefinida entre 
2019 i 2021 creix, només, 

en el sector serveis i la 
construcció
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Gràfic 2.4.4 Població assalariada per ocupacions

1. Direcció i gerència 2. Personal tècnic, professionals científics i intel·lectuals 3. Personal tècnic, professionals de recolzament 4. Persones em-
pleades comptables, administratives i altres empleats/es oficines 5. P. treballadores dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors 
6. P. treballadores qualificades en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer 7. P. artesanes i p. treballadores qualificades de les indústries 
manufactureres i la construcció 8. Operadors instal·lacions i maquinària i muntadors 9. Ocupacions elementals
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Taula 2.4.5 Evolució població assalariada per ocupacions 2019-2021

Nota: Ocupacions militars no s’han inclòs per la poca representativitat dels resultats
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Si tenim en compte les taxes de temporalitat dels grans sectors d’acti-
vitat, es pot veure com la taxa més elevada, el 2n trimestre de 2021 la 
presenta el sector de l’agricultura amb un resultat del 31,7%. El segueix 
de molt a prop, el sector de la construcció amb una taxa del 31,4%. El 
sector serveis, se situa força més lluny amb una taxa de temporalitat 
del 21,3% i la indústria, el sector amb la taxa de temporalitat més baixa, 
se situa en un 15,2%.

El sector industrial és el 
que presenta la taxa de 
temporalitat més baixa 

(15,2%)
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Analitzar l’impacte que ha suposat la crisi sanitària i el sotrac econòmic sobre les ocupacions, 
permet saber quins llocs de treball assalariat s’han destruït i amb quina intensitat ho han fet i quins 
han estat més resistents en un mercat de treball que s’exposava a una situació sense precedents, 
havent de donar resposta sobretot en sectors com el sanitari, l’educatiu, el de neteja i serveis vin-
culats a l’abastiment de la població, entre altres.

El 2n trimestre de 2021, el mercat de treball a Catalunya es caracteritza sobretot per concentrar 
població assalariada en les ocupacions de tècnics i professionals científics i intel·lectuals, perso-
nes treballadores dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors; i persones emplea-
des comptables, administratives i altres persones empleades d’oficines.

.

Per contra, les ocupacions elementals encapçalen la reducció més pronunciada amb una caiguda 
del 4,7% i 16.022 persones assalariades menys que el 2019. Tot seguit, se situen les persones tre-
balladores dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors amb una reducció del 3,6% 
i 20.027 persones. Amb una reducció del 3,2% i 9.463 persones hi ha el cas del personal artesà i 
personal qualificat de les indústries manufactureres i la construcció. Amb una caiguda del 2,6% i 
10.809 persones menys trobem el cas de les persones empleades comptables, administratives i 
altre personal empleat d’oficines.

Finalment, amb les reduccions més lleus, trobem el cas del personal qualificat del sector agrícola, 
ramader, forestal i pesquer amb una reducció de l’1% i 224 persones assalariades menys, i el cas 
de direcció i gerència que ha sofert una reducció del 0,8% i 813 persones assalariades menys que 
el 2019.

L’anàlisi d’aquest apartat permet veure com, en relació al tipus de contractació per sectors, els 
resistents a la destrucció d’ocupació indefinida han estat els serveis i la construcció, mentre que la 
temporal només ha incrementat en el cas del sector de la construcció.

Pel que fa a les ocupacions més afectades per la situació de pandèmia i crisi econòmica han estat 
les ocupacions elementals i les relacionades amb el sector de la restauració, ocupacions que es 
caracteritzen per ser les més vulnerables quan el mercat de treball pateix una pèrdua de dinamis-
me segut al sotrac de la parada econòmica patida per l’esclat de la crisi sanitària i econòmica.

Entre el 2n trimestre de 2019 i 2021, només tres ocupacions han aconseguit 
augmentar en xifres les persones assalariades. En aquest sentit, i per ordre d’im-
portància trobem el cas dels operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors, 
que ha augmentat en un 7,7% i 18.803 persones assalariades més que abans 
de l’esclat de la pandèmia. Tot seguit, hi ha el personal tècnic, professionals de 
recolzament amb un augment del 4,5% i 15.760 persones assalariades més i 
finalment, el personal tècnic, professionals  científics i intel·lectuals amb un aug-
ment de l’1,2% i 7.141 persones assalariades més.

Els operadors d’instal·la-
cions i maquinària i munta-
dors han sigut les ocupa-

cions que han incrementat 
amb més intensitat respec-

te el 2019, un 7,7%
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2.5 Risc de pobresa a la feina

En aquest apartat hem volgut conèixer, per una banda l’evolució i l’estat dels salaris a Catalun-
ya, i per l’altra, la incidència de la pobresa en el treball en les persones treballadores a partir de 
conèixer la taxa de pobresa en el treball que recull l’Enquesta de condicions de vida de l’INE (Ins-
titut Nacional d’Estadística).

En aquest punt de l’informe, les dades a les quals fem referència un any més, són a nivell de Ca-
talunya ja que no és possible trobar-les ni treballar-les a una escala inferior a l’autonòmica.

Taula 2.5.1 Salari brut anual per sexes (en euros)

Font: INE a partir de l’Enquesta d’estructura salarial.
*ruptura de sèrie

Segons les darreres dades publicades per l’INE a partir de l’Enquesta d’estructura salarial, el 2019 
el salari brut mitjà va ser de 25.968,20€.

Si tenim en compte l’evolució en aquests darrers anys, es constata que el nivell salarial de 2019 
(dada més recent disponible) és el més elevat des de 2009, any d’inici de la sèrie de referència. 
Concretament, el salari brut mitjà ha augmentat en 2.116,89€ (8,9% d’increment) des de 2009. 
En relació a 2018, el salari brut mitjà ha augmentat en 415,36€ (1,6% més). La sèrie al llarg dels 
anys, mostra un creixement inicial des de 2009 fins a 2011, una etapa de reducció fins el 2014 i un 
posterior increment sostingut, però força contingut fins al 2019.

Taula 2.5.2 Salari brut anual (en euros) per sexes 2019

Font: INE a partir de l’Enquesta d’estructura salarial.
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La taula mostra diferents informacions, entre les que es troba la mediana del salari brut anual. 
Aquesta mesura estadística indica el valor del salari pel qual la meitat de la població se situa per 
sota o bé per sobre del salari indicat. La mediana és un valor més fiable que no pas la mitjana 
per analitzar distribucions salarials, ja que la mitjana és una mesura estadística que resulta més 
afectada pels valors extrems i això pot desvirtuar la interpretació. En canvi, la mediana situa amb 
claredat quin és el valor central de la distribució i, per tant, on es situen els salaris “centrals” en 
una població concreta.

En aquest cas, es pot veure que la meitat de la població treballadora, el 2019, cobrava menys 
de 22.319,40€. En el cas de les dones, la mediana se situava en 19.750,00€, mentre que la dels 
homes ho feia en 24.775,69€.

Finalment, destacar que només el 10% de les persones treballadores se situa amb un salari igual 
o superior a 46.227,08€, mentre que també hi ha un 10% de població treballadora que cobra un 
salari igual o inferior a 9.541,39€.

Les dades desagregades per sexes, permeten veure com les dones continuen presentant unes 
quanties significativament inferiors a les que perceben els homes, tant en els percentils com en 
la mediana. Aquests resultats, evidencien que reben uns ingressos menors als dels homes, fet 
que s’explica, en part, perquè les jornades parcials tenen un gran pes en l’ocupació femenina i els 
menors salaris recauen majoritàriament entre elles.

Taula 2.5.3 Taxa i població en risc de pobresa en el treball (2013-2020)

Font: Idescat. Institut d’estadística de Catalunya.

La taxa de risc de pobresa a la feina mostra la proporció de persones que van treballar almenys 7 
mesos durant l’any de referència i que tenen una renda disponible equivalent per sota del llindar 
del risc de pobresa.

Les dades es remunten a l’any 2013, any en que es va donar una ruptura de sèrie arrel d’un canvi 
metodològic en la recollida de dades, i per tant, tenim la dificultat de no poder fer una comparativa 
amb els anys anteriors a aquest.

Si tenim en compte la dada que ofereix el tercer quartil, es pot veure com 
el 75% de la població treballadora té un salari inferior a 32.607,45€. En 
el cas de les dones aquest quartil indica que el 75% de les treballadores 
cobrava menys de 29.159,18€, mentre que en el cas dels homes, el 75% 
dels treballadors va cobrar menys de 35.926,12€.

El 2019 el salari brut de les 
dones és significativament 

inferior al dels homes, exacta-
ment, 5.977,16€ anuals
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La reducció de la taxa entre 2019 i 2020 és una bona notícia que s’explica, en part, per la pujada 
del salari mínim interprofessional. Entre aquests dos anys, la taxa de pobresa en el treball ha 
aconseguit reduir en 1,2 punts percentuals. Aquesta afirmació es recolza sobretot pel fet que són 
les dones les qui redueixen en gran part aquest indicador, ja que elles presenten una taxa del 9,8% 
el 2020, quan la dels homes és de l’11,7%. Entre 2019 i 2020, la taxa femenina de pobresa en el 
treball es redueix en 1,7 punts percentuals mentre que la masculina ho fa en 0,8 punts. Aquesta 
millora vers les dones, s’explica per l’efecte corrector que té el salari mínim interprofessional sobre 
les rendes més baixes, que generalment recauen entre les dones. Per tant, és un element impres-
cindible a l’hora de corregir desigualtats entre homes i dones.

2.6 Treball al domicili

El teletreball ha estat una alternativa en plena època de pandèmia i confinament domiciliari, que 
ha permès a una part de la població treballadora poder continuar amb la seva activitat productiva 
amb seguretat i preservant la salut. Un cop passada la situació més crítica de la pandèmia, quan 
s’han detectat repunts importants de contagis, les anomenades onades de la COVID-19, el treball 
al domicili ha tornat a ser una opció emprada per part de la població treballadora durant el 2021 
per garantir la salut i minvar el risc de contagi.

L’Enquesta de població activa (EPA) va començar a oferir informació sobre el teletreball justament 
al 2n trimestre de 2020 i concretament, en relació a aquesta modalitat, distingeix entre el treball a 
domicili ocasional i el més freqüent, que es considera quan es treballa més de la meitat del temps 
de treball al domicili.

D’aquesta manera, la taula permet veure l’evolució, al llarg de 7 anys, 
de la incidència del fenomen de la pobresa en el treball de la població 
treballadora, on es constata el fet que la taxa es va reduir lleugerament 
del 2013 fins al 2016, any que mostra un canvi de tendència amb un 
creixement fins al 12,2% el 2017 i el 14,4% el 2018, amb la xifra més alta 
registrada. L’any 2019, el fenomen de la pobresa en el treball es suavitza 
lleument amb un resultat del 12,1% i el 2020, la dada més recent de la 
que hem disposat a l’hora de fer l’informe, se situa en un 10,9%.

El 2020, la taxa de pobresa 
en el treball es redueix fins 
el 10,9% gràcies, en part, a 

la pujada del SMI

Cal tenir present, que malgrat la millora i l’efecte corrector que ha supo-
sat de la pujada del salari mínim interprofessional, a Catalunya el 2020 hi 
ha 351.000 persones treballadores, que malgrat tenir una feina, pateixen 
risc de pobresa i exclusió social. Una mostra més de la precarietat labo-
ral que encara impregna el nostre mercat de treball i evidencia que que-
da molt per fer i adequar mesures correctores per tal que es redueixin 
les desigualtats entre homes i dones, així com que augmenti la qualitat 
en el treball. Cal garantir l’accés a una feina digna i situar l’ocupació com 
a element de ple dret de la ciutadania. La feina ha de permetre a tota 
persona treballadora tenir cobertes les necessitats bàsiques per viure, 
així com gaudir d’una vida digna.

El 2020, 351.000 persones 
treballadores pateixen risc 
de pobresa i exclusió so-

cial, malgrat tenir una feina
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Taula 2.6.1 Població assalariada i treball al domicili 2020-2021

Font: INE. Enquesta de població activa.

Taula 2.6.2 Proporció treball al domicili en la població assalariada 2020-2021

Font: INE. Enquesta de població activa.

En aquest sentit, i segons la taula, es pot veure que al 2n trimestre de 2020 hi havia 519.900 
persones treballadores que declaraven haver fer teletreball en algunes de les situacions que es 
plantejaven. Aquesta dada representa el 19,2% del total de la població assalariada a Catalunya. 
Si ens fixem en el cas del 2n trimestre de 2021, van ser 425.400 les persones que van poder optar 
pel treball al domicili, el que suposa un 14,7% del total de la població assalariada.

Per tant, entre 2020 i 2021, la xifra de persones treballadores que van treballar al domicili s’ha 
reduït a Catalunya. 

Si analitzem les dues opcions que contempla l’enquesta sobre el teletreball, el 2n trimestre de 
2020, la població que havia optat per aquesta fórmula de treball, ho feia més de la meitat del temps 
de treball (17,5% del total de la població assalariada), mentre que la fórmula ocasional era empra-
da per un nombre inferior de persones treballadores (1,7% del total). Per contra, si ens fixem en 
el 2021, la població treballadora que va treballar de manera ocasional al domicili suposa el 5,5% 
del total de població assalariada, mentre que la població que va treballar més de la meitat del seu 
temps suposa el 9,3% del total.
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Gràfic 2.6.3 Pes del treball al domicili (%)

Font: INE. Enquesta de població activa. 

Les dades desagregades per sexes, permeten veure que al 2020, les dones han estat les qui han 
optat, en major mesura, pel treball al domicili, un 21,2% del total de dones assalariades, front el 
17,1% del total d’homes assalariats. Els resultats pel 2021 són lleugerament diferents, ja que en 
aquest cas, la proporció entre homes i dones s’equipara, essent un 14,7% del total d’homes i un 
14,8% del total de dones que han optat pel treball a casa. També en ambdós sexes, el treball a do-
micili ocasional és menys freqüent que el que ocupa més de la meitat del temps de treball el 2020, 
mentre que en el 2021 pren més importància l’ocasional, tot i continuar sent una opció  menys 
emprada que el teletreball més intensiu.

Taula 2.6.4 Evolució treball al domicili 2020-2021

Font: INE. Enquesta de població activa.

Concretament i entre 2020 i 2021, el teletreball ocasional ha augmentat en un 251,6% i 112.700 
persones més, i per contra ha caigut en un 43,6% i 207.200 persones menys el treball a domicili 
més intensiu.

La variació de la població assalariada que ha treballat al domicili permet 
veure com s’ha donat un notable increment en el cas del teletreball oca-
sional, mentre que ha caigut amb força l’opció del teletreball que es dóna 
en més de la meitat dels dies que va treballar la persona. El saldo global 
és d’una reducció del 18,2% i 94.500 persones menys que afirmen haver 
fet teletreball entre 2020 i 2021.

Es redueix en un any la pobla-
ció que fa teletreball, tot i que 
augmenta la que el realitza de 

manera ocasional.
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L’anàlisi per sexes, permet veure com tant homes com dones redueixen el treball al domicili, però 
elles ho fan amb major intensitat (26,7% menys). En relació al tipus de teletreball, ambdós sexes 
augmenten el treball al domicili de manera ocasional, mentre que redueixen el teletreball més 
intensiu entre 2019 i 2020 a Catalunya. Tot i així, no ho fan amb la mateixa intensitat. Per una 
banda, els homes incrementen el teletreball ocasional en un 201,3% mentre que les dones ho fan 
en un 309,6%. Per altra banda, els homes redueixen el teletreball intensiu en un 7,5%  i les dones 
en un 26,7%.

El teletreball ha estat una fórmula utilitzada per una part important de la població treballadora, sent 
les dones les qui n’han fet un ús superior al dels homes, tot i la tendència decreixent entre 2020 i 
2021, per ambdós sexes. El treball al domicili ha estat una modalitat que ha pres un gran impuls 
als inicis de la pandèmia i ha permès combinar la necessària represa de l’activitat econòmica amb 
les mesures de prevenció, minimitzant riscos de contagi, així com facilitar la conciliació laboral. No 
obstant, la tendència decreixent en el darrer any, mostra un cert retorn a la normalitat tot i que el 
teletreball és una modalitat que part de les empreses valoren implantar.

2.7 Hores extraordinàries no retribuïdes

En aquest apartat de l’informe hem volgut recollir l’afectació durant el període pandèmic i el confi-
nament domiciliari, de la necessitat de cobrir serveis essencials de manera urgent i com aquesta 
situació ha pogut afectar a la realització d’hores extraordinàries, en concret, les no retribuïdes, per 
part de la població assalariada. Cal dir que l’Enquesta de població activa recull informació sobre 
totes les hores extraordinàries realitzades, siguin remunerades o no remunerades, però en aquest 
capítol hem centrat l’anàlisi en les no retribuïdes, ja que contribueixen a explicar encara més la 
situació de precarietat i l’impacte de la COVID-19 en el mercat de treball.

En aquest sentit, hem analitzat les dades del 2n trimestre de 2019, 2020 i 2021, tant per Catalunya 
com per a la província de Barcelona, per tal de conèixer qui ha realitzat hores extres no retribuïdes, 
quin volum d’hores extraordinàries representa, quantes hores recauen en cada persona treballa-
dora i quants llocs de treball a jornada completa no s’han generat per aquesta mala pràctica per 
part de les empreses.

En relació al nombre de persones assalariades que han realitzat hores extraordinàries no pagades 
a Catalunya, el 2n trimestre de 2021 trobem un total de 77.099 persones, de les quals 38.118 són 
dones i 38.981 són homes. Si comparem els resultats amb el 2n trimestre de 2019, període previ 
a l’esclat de la pandèmia, es pot veure com en aquell moment hi havia 44.310 persones assalaria-
des, mentre que si ens fixem en el 2020, moment d’inici de la crisi sanitària, la xifra va créixer fins 
a 53.049 persones assalariades.

És destacable, el comportament entre homes i dones, ja que si bé el 2019 
hi havia menys dones que homes afectades per la no retribució de les hores 
extres, el 2020 són elles les qui creixen amb una intensitat molt notable, 
situant-se a molta distància dels homes, mentre que el 2021 la manca de 
retribució d’hores extres passa a recaure sobre un nombre força similar 
d’homes i dones.

El 2021, prop de 77.100 
persones assalariades va 

fer hores extraordinàries no 
remunerades.
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Gràfic 2.7.1 Població assalariada que ha fet hores extres no remunerades a Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Pensem que cal aturar-se a observar l’evolució entre 2020 i 2021 ja que, contra pronòstic, la ten-
dència ha estat de continu creixement. En aquest sentit, la població assalariada que afirma haver 
fet hores extraordinàries no retribuïdes ha augmentat en 24.050 persones (45,3% en un any). 
D’aquest creixement, 16.783 persones són homes (75,6% més) i 7.267 són dones (23,6% més).

Taula 2.7.2 Evolució població assalariada que ha fet hores extres no remunerades Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

La comparativa, per Catalunya entre 2019 i 2021 deixa veure un augment considerable, sobretot 
de dones assalariades que van realitzar hores extraordinàries no remunerades. En global, l’incre-
ment és del 74% i 32.789 persones assalariades, de les quals 20.455 són dones (115,8% més) i 
12.334 són homes (46,3% d’augment).

L’anàlisi per a la província de Barcelona mostra una tendència diferent a la del conjunt català. En 
aquesta demarcació, la població assalariada que afirmava fer hores extres no remunerades pateix 
una reducció el 2020 respecte el 2019. En aquest sentit, es va passar de 35.935 persones assa-
lariades el 2019 a 29.755 el 2020.
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Gràfic 2.7.3 Població assalariada que ha fet hores extres no remunerades a Barcelona

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

L’evolució per sexes, entre 2019 i 2020 mostra que si bé els homes han reduït les xifres passant 
de 21.632 homes a 12.717 homes afectats per la no remuneració d’hores extres, les dones passen 
de 14.303 a 17.038 dones, amb un creixement rellevant.

Entre el 2020 i el 2021, el comportament és creixent tant en homes com en dones. Ells ho han fet 
en 19.317 homes  (151,9% més) i elles en 11.820 dones assalariades (69,4% d’increment).

Taula 2.7.4 Evolució població assalariada que ha fet hores extres no remunerades
a Barcelona

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

La comparativa entre el període previ a l’esclat de la pandèmia i el 2021, mostra que hi ha 24.957 
persones assalariades més que afirmen haver fet hores extraordinàries no retribuïdes, aquest 
resultat suposa un increment del 69,5% entre 2019 i 2020. En aquest cas, 10.402 eren homes 
(48,1% més) i 14.555 eren dones (101,8% d’augment).

Si fins ara hem recollit les xifres de les persones assalariades que han fet hores extres no pagades, 
també volem conèixer el volum d’hores que s’han fet, dada que ens permetrà conèixer la intensitat 
del fenomen sobre les persones afectades.

A Catalunya, entre 2019 i 2020 s’ha donat un increment notable d’hores extres, passant de 305.962 
a 602.610 hores extres no retribuïdes, però de 2020 a 2021 aquesta xifra s’ha reduït fins a un total 
de 414.260 hores.
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Gràfic 2.7.5 Volum hores extraordinàries no retribuïdes Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

Els homes presenten la mateixa tendència de fort increment el 2020 mentre que el 2021 el volum 
d’hores extres no remunerades cau fins a 196.914 hores. Per contra, les dones presenten un in-
crement sostingut entre els 3 anys analitzats, passant de 110.796 hores el 2019 a 217.347 hores 
extres no pagades el 2021. Aquesta xifra deixa veure que més de la meitat de les hores extres 
no remunerades han recaigut sobre les dones l’any 2021, exactament un 52,5% del total d’hores.

Gràfic 2.7.6 Volum hores extraordinàries no retribuïdes a Barcelona

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).
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A la província de Barcelona, també s’ha donat un fort creixement el 2020 en volum d’hores ex-
traordinàries no remunerades, passant de 249.632 el 2019 a 441.872 hores el 2020, mentre que 
el 2021 la xifra es redueix fins a 327.737 hores extres no pagades.

L’anàlisi per sexes, de la mateixa manera que pel conjunt català, les dones presenten un creixe-
ment sostingut al llarg dels 3 anys, situant-se el 2021 amb 179.042 hores extres no pagades 
realitzades per dones, mentre que els homes presenten un creixement molt acusat el 2020 i acon-
segueixen reduir aquestes hores a 148.695 el 2021. Davant d’això es pot dir que, els homes han 
tingut una gran afectació del treball no remunerat el 2020, mentre que el 2021 són les dones les 
qui han fet un volum més important d’hores extres no pagades.

Gràfic 2.7.7 Intensitat hores extres no remunerades

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

La intensitat de les hores extraordinàries permet veure el grau d’afectació sobre les persones as-
salariades que han patit la manca de retribució del seu treball, és a dir, podem saber quantes hores 
extres recauen en cada persona assalariada que afirma haver-ne fet.

En el cas del conjunt català, el 2021, una persona assalariada va fer 5,4 hores extres no pagades 
a la setmana, el mateix que a la província de Barcelona.

L’any 2020 destaca per una intensitat molt superior, 11,4 hores per persona a Catalunya i 14,9 ho-
res setmanals per persona assalariada a la província de Barcelona, mentre que el 2019 en ambdós 
casos trobem una intensitat de 6,9 hores extres per persona.

 

L’anàlisi per sexes, evidencia que els homes són els més afectats entre 
2019 i 2020, sent sobretot l’any 2020 el de major diferència entre homes i 
dones. El 2021, en canvi, són les dones les qui pateixen amb més inten-
sitat el treball extraordinari no remunerat. Aquesta tendència es dóna tant 
pel global català com per a la província de Barcelona.

El 2021, les hores extres no 
remunerades recauen amb 
més força sobre les dones
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Taula 2.7.8 Llocs de treball a jornada completa no generats

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa (INE).

El 78,7% d’aquests llocs de treball s’haurien generat a la província de Barcelona el 2021, el que 
suposa 8.194 llocs de treball. En aquesta demarcació, el 2019 la mala pràctica de no retribuir les 
hores extres es va traduir en 6.240 llocs de treball no generats i el 2020 aquesta xifra va créixer 
fins a 11.046 llocs de treball.

Aquest apartat de l’informe ha permès veure com la pràctica de no remunerar les hores extraor-
dinàries, ni en temps ni en diners, s’ha fet notar en el mercat de treball durant la situació de pandè-
mia i crisi sanitària, però també en l’etapa posterior d’afectació més lleu de casos, menys força de 
les onades COVID-19 i certa recuperació del dinamisme del mercat de treball, fet molt preocupant 
si aquest indicador de precarietat laboral s’instal·la entre la població treballadora. Per tant, no és 
una bona fotografia la que deixa el 2021 pel que fa a les hores extraordinàries, sobretot les no 
remunerades, quan es constata que les prolongacions de les jornades laborals habituals no es 
retribueixen.

Quan s’aborda l’anàlisi de les hores extraordinàries no remunerades, és 
interessant poder calcular quants llocs de treball s’han deixat de generar 
amb aquesta mala pràctica. En aquest sentit, el 2019 a Catalunya es 
van deixar de generar 7.650 llocs de treball a jornada completa. El 2020 
la xifra va créixer fins a 15.065 llocs de treball i el 2021 el resultat de les 
hores extres no remunerades equival a 10.418 llocs de treball.

El 2021 la no retribució de 
les hores extraordinàries 
equival a 10.418 llocs de 
treball a jornada completa
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3. LLARS I ACTIVITAT LABORAL

Al llarg d’aquest capítol abordarem la situació de les llars atenent a la situació laboral de les perso-
nes que hi viuen. En concret, posarem el focus en aquelles llars en que les persones que hi viuen 
no disposen de cap mena d’ingrés de caràcter laboral. 

De la mateixa manera que hem fet en edicions anteriors d’aquest informe, presentarem les dades 
desagregades per sexes. Com veurem més endavant, les dades no es distribueixen homogènia-
ment per sexes i cal tenir molt en compte aquesta variable. D’altra banda, també donem importàn-
cia a la variable territorial i, sempre que les dades han estat disponibles, hem comparat les dades 
de Catalunya amb les de la província de Barcelona. Aquesta comparació ens permetrà copsar si 
s’observen diferències significatives a nivell territorial entre aquests dos àmbits geogràfics.

En un segon moment analitzarem la situació de la pobresa a Catalunya i ho farem a través de la 
taxa AROPE. Aquest és un indicador que ens sembla molt complet i útil per motius que detallarem 
al capítol corresponent tot i que el complementarem amb l’indicador del llindar de pobresa per 
obtenir una visió més completa.

Amb aquest capítol oferirem una visió panoràmica de la composició de les llars catalanes sense 
ingressos laborals i de la seva evolució recent, que creiem que ens permetrà copsar la situació 
d’aquestes llars i apuntar algunes claus interpretatives que ens podran orientar per preveure les 
tendències de futur.

3.1. Llars sense ingressos laborals

En aquest apartat analitzarem la situació d’aquelles llars en les quals les persones que hi viuen no 
disposen de cap ingrés econòmic d’origen laboral. Aquesta situació pot venir motivada perquè les 
persones no perceben ni un salari ni uns ingressos econòmics derivats del treball remunerat o bé 
també pot venir donada perquè les persones no perceben cap prestació econòmica de caràcter 
contributiu (per tant, derivada d’una situació laboral anterior). Per tant, les dades que situarem en 
aquest apartat faran referència a llars en que les persones que hi viuen no treballen de manera 
remunerada, però tampoc han generat cotitzacions suficients per poder generar drets per accedir 
a una prestació contributiva. Aquesta conceptualització implica que en aquesta categoria sí que 
podem trobar persones que no estiguin ocupades, però que hagin percebut prestacions de caràc-
ter assistencial, com ara subsidis, que tenen uns requisits menys exigents per a la seva percepció, 
així com unes quanties també clarament inferiors a les de les prestacions contributives.

El període temporal que farem servir a la nostra anàlisi és el corresponent al 2019-2021. No obs-
tant, també incorporarem les dades corresponents al 2020, malgrat les variacions faran referència 
al 2019-2021. El motiu és que, d’una banda, ens interessa reflectir la variació entre el període an-
terior a la pandèmia i el període més recent però, per altra banda, creiem que també és interessant 
disposar de les dades de 2020, atès que es tracta de l’any en que va esclatar la pandèmia de la 
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COVID-19 i, per tant, aporta informació molt interessant de com va afectar aquest primer moment 
de la pandèmia a les llars catalanes i a les de la província de Barcelona.

Taula 3.1.1. Llars sense ingressos laborals

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE).

Com s’aprecia a la taula 3.1.1. durant el període 2019-2021 ha incrementat de forma molt accen-
tuada el nombre de llars en les que els seus membres no disposen d’ingressos de caràcter laboral, 
tant a la província de Barcelona com al conjunt del territori català. 

En el cas de Barcelona, veiem com el 2019 les llars que es trobaven en aquesta situació eren 
60.097 i el 2021 van incrementar-se fins arribar a 74.216. Per tant, la variació relativa en aquest 
període ha estat de 23,5%, un increment sens dubte molt destacable.

Al conjunt de Catalunya, però també s’ha produït un augment considerable, tot i que de menor 
proporció, atès que el 2019 les llars catalanes en que cap dels seus membres tenia ingressos 
laborals eren 90.440, mentre que el 2021 aquesta quantitat va arribar a 103.795. Per tant, l’incre-
ment percentual en aquest cas és d’un 14,8%, gairebé 9 punts percentuals per sota del registrat 
per Barcelona.

Ara que hem vist l’evolució del nombre de llars en les que les persones que hi viuen no disposen 
d’ingressos laborals, complementarem la nostra recerca abordant l’evolució del nombre de perso-
nes que viuen en aquestes llars al llarg d’aquests darrers anys.

Taula 3.1.2. Persones que viuen en llars sense ingressos laborals, per sexes

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE).

Les taules 3.1.2. i 3.1.3. ens mostren clarament com entre el 2019 i el 2021 s’ha incrementat el 
nombre de persones que viuen en llars sense ingressos de caràcter laboral. En concret, per a la 
província de Barcelona, el 2019 eren 106.925 les persones que es trobaven en aquesta situació i 
el 2021 van incrementar-se el 10,8% fins arribar a les 118.510 persones. 

D’altra banda, cal destacar com, durant el 2020, les dades van augmentar en 
relació al 2019 per invertir la tendència i disminuir lleugerament el 2021, es-
pecialment en el cas de Catalunya, que va baixar de 112.311 llars en aquesta 
situació durant el 2020 a 103.795 durant el 2021. En canvi, el descens a la 
província de Barcelona va ser molt més moderat, passant de 77.763 el 2020 
a 74.216 el 2021.

Durant el període 2019-
2021 s’ha incrementat 

notablement el nombre de 
llars en que cap dels mem-
bres que hi viuen disposa 

d’ingressos laborals
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Taula 3.1.3. Variació de les persones que viuen en llars sense ingressos laborals, per sexes.
Segons trimestres de 2019 i 2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE).

En quant al conjunt de Catalunya, l’evolució no és tan accentuada com la que hem vist per Barce-
lona atès que és del 4,6% d’increment. En concret, el 2019 hi havia 167.287 persones en aquesta 
situació i el 2021 eren 174.963 les persones que vivien en llars sense ingressos laborals.

Aquest augment resulta del tot coherent amb el que hem vist a l’anterior apartat i és que, en in-
crementar-se el nombre de llars en que els seus membres no disposen de cap ingrés de caràcter 
laboral, també augmenta el nombre de persones que es troba en aquesta situació.

Cal dir però que, com hem vist abans, el 2020 va marcar un punt d’inflexió en el sentit que el total 
de persones que es troba en aquesta situació va augmentar molt notablement en relació al 2019 
però, en canvi, el 2021 ha tornat a descendir el nombre d’aquestes persones tot i que encara no 
han recuperat els nivells del 2019 i continuen sent superiors.

D’altra banda, és interessant comentar les dades desagregades per sexes, atès que presenten 
diferències significatives. En concret, veiem com els homes han augmentat en termes relatius més 
que les dones, tant a la província de Catalunya com al conjunt del territori català.

A la província de Barcelona, la variació experimentada pels homes entre el 2019 i el 2021 ha estat 
del 21,5% mentre que la variació experimentada per les dones ha estat molt menor, de l’1,3%. En 
nombres absoluts, això implica que el 2019 hi havia 56.444 dones vivint en aquest tipus de llars 
per 50.481 homes. En canvi, el 2021 els homes són majoritaris (61.331 homes i 57.179 dones).

 

En resum, podem dir que, durant el 2020, es va incrementar notablement el nombre de persones 
que viuen en llars sense ingressos de caràcter laboral. Tot i així, les dades del 2021 ens mostren 
un clar descens que ens aproxima a la situació del 2019, tot i que encara es continua estant per 
sobre dels nivells de 2019.

Al conjunt de Catalunya, la tendència és similar tot i que amb una varia-
ció molt menys acusada. En concret, el 2019 hi havia també més dones 
que homes vivint en llars sense ingressos laborals (85.765 dones i 81.522 
homes) mentre que el 2021 eren 89.863 homes i 85.100 dones. Per tant, 
amb una variació del 10,2% dels homes i del -0,8% per a les dones, els 
homes han incrementat el seu pes, absolut i relatiu, durant aquest curt 
període de temps, mentre que les dones l’han reduït molt lleugerament.

Durant el període 2019-
2021 ha incrementat el 

nombre de persones que 
viuen en llars sense ingres-

sos de caràcter laboral
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3.2. Taxa de risc de pobresa i exclusió social

En aquest apartat analitzarem l’evolució del risc que tenen les persones de trobar-se en situació 
de pobresa i/o d’exclusió social. L’indicador que farem servir per mesurar aquest risc és la taxa 
AROPE (En Risc de Pobresa o Exclusió Social, en les seves sigles en anglès). Es tracta d’un 
indicador que es fa servir habitualment per mesurar l’exclusió social i que té l’important avantatge 
de que es tracta d’un indicador harmonitzat pel conjunt de països que formen part de la Unió Euro-
pea. D’aquesta manera, es facilita establir comparacions entre països d’aquest àmbit territorial de 
referència. Sigui com sigui, la característica més rellevant de la taxa AROPE és que es tracta d’un 
indicador sintètic, construït a partir de determinades variables, que entén la pobresa i l’exclusió 
social no com la simple insuficiència de rendes (visió clàssica de la pobresa) sino que presenta 
una mirada polièdrica que va més enllà d’aquesta visió tradicional. En aquest sentit, la taxa es 
construeix a partir de tres elements: en primer lloc, incorpora la taxa de risc de pobresa un cop 
realitzades les corresponents tranferències socials (per tant, copsant l’efecte protector del sistema 
de protecció social). En segon lloc, també té en compte la privació severa en l’accés a determinats 
béns materials i, finalment, també recull el nombre de llars que presenten una molt baixa intensitat 
laboral (que és el que hem vist a l’apartat anterior). Per tant, podem dir que la taxa AROPE és un 
indicador molt sòlid, que ens permet apropar-nos amb garanties a la situació d’aquelles persones 
que viuen amb risc elevat de patir situacions de pobresa i/o exclusió social a la nostra societat.

L’horitzó temporal que farem servir en aquest apartat serà diferent al que hem fet servir fins ara ja 
que no ens limitarem a analitzar el període 2019-2021 sinó que oferirem una visió més perllongada 
en el temps. En concret, analitzarem les dades des del 2013 (any que marca l’inici de la recupe-
ració econòmica després de la Gran Recessió, que va tenir inici el 2008) fins el 2020, que són les 
darreres dades disponibles.

D’altra banda, les dades faran referència exclusivament a les persones que tenen edats com-
preses entre els 16 i els 64 anys. D’aquesta manera, ens centrarem en l’edat típicament laboral, 
reduint d’aquesta manera possibles distorsions en la interpretació de les dades, que es podrien 
produir si haguéssim triat un interval d’edat més ampli.

La taula 3.2.1. ens mostra l’evolució temporal de la població en risc de viure situacions de pobresa 
i/o exclusió social, mesurada per la taxa AROPE, i en voldríem destacar els següents elements.

En primer lloc, cal destacar com a l’inici del període estudiat (2013-2014) es produeix un augment 
del total de població en risc de pobresa o exclusió social malgrat té una durada molt limitada, fins 
el 2015, any en el que la taxa es redueix, tot i que per poc temps, ja que el 2017 torna a incre-
mentar-se de nou. El 2019 però es produeix una lleugera reducció de dues dècimes en la taxa 
en relació a l’any anterior però, el 2020, que és el darrer any del qual disposem dades, torna a 
incrementar la taxa fins arribar al 25,9%, 1,7 punts percentuals per sobre de l’any anterior. Per tant, 
podem dir que hi ha hagut un comportament irrregular al llarg del període estudiat, caracteritzat per 
baixades i pujades, més o menys acusades, però que en l’últim any torna a pujar la dada sensible-
ment (passant de tenir el 24,2% de la població en edat laboral (16-64 anys) en situació de risc de 
pobresa o exclusió social el 2019 a que aquesta taxa sigui del 25,9% el 2020.
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Taula 3.2.1. Taxa i població de 16 a 64 anys en risc de pobresa o exclusió social

Font: Elaboració pròpia a partir dades Enquesta de condicions de vida (INE)

Quan desagreguem les dades per sexes, trobem que el 2019 hi havia 539.100 homes en situació 
de risc de pobresa o exclusió social (el 22,2% dels homes en edat laboral) mentre que les dones 
que es trobaven en aquesta situació eren 636.600 i representaven el 26,1% de les dones en 
aquesta franja d’edat. Per tant, les dones es trobaven en major mesura vivint situacions de risc de 
pobresa o exclusió. Aquesta situació es repeteix per tots els anys estudiats, a excepció del 2017 
en que la taxa masculina supera lleugerament (per tan sols quatre dècimes) la femenina. Al 2020, 
que és el darrer any del que disposem de dades, la taxa masculina és del 23,6% i la femenina del 
28,2%, per tant, trobem un diferencial de gairebé cinc punts percentuals en el risc de patir pobre-
sa o exclusió social entre homes i dones. Aquest diferencial s’ha anat eixamplant en els darrers 
tres anys de manera incremental, mostrant l’empitjorament progressiu de les dones respecte als 
homes. Per tant, podem dir que les dades posen en evidència com, una vegada més, les dones 
es veuen més afectades en major mesura que els homes, en aquests processos d’exclusió social 
i econòmica.

Cal tenir en compte però, que la pobresa és un concepte relatiu, en el sentit que s’acostuma a 
mesurar i comparar en el seu context de referència (en aquest cas, l’àmbit de Catalunya). Aquest 
fet implica que, en un escenari de baixos salaris, pot passar que la interpretació de les dades es 
vegi distorsionada per la situació econòmica general i que es pugui oferir una visió menys nega-
tiva del que realment és. Això és perquè, si ens trobem en una fase d’empobriment generalitzat, 
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també disminuirà la taxa AROPE i podria semblar que hi ha una menor proporció de la població en 
situació de risc de pobresa o exclusió social, tot i que, en realitat, no s’estarà produint una millora 
generalitzada en les condicions de vida de les persones, cosa que la millora de les dades podria 
suggerir. Per tant, cal ser prudents amb la interpretació que fem de les dades de pobresa atès 
que, en contextos recessius, la situació podria ser pitjor del que aparentment semblarien indicar 
les dades.

És pel que hem exposat anteriorment que considerem interessant complementar les dades de la 
taxa AROPE amb un altre indicador com és el de la població que es situa per sota del llindar de la 
pobresa. Seguint la lògica explicada anteriorment de que l’abordatge de la pobresa als països més 
desenvolupats,  s’acostuma a explicar des d’una òptica relativa, per tant, en relació a la societat en 
la que s’insereix, hi ha un cert consens internacional en que el llindar de la pobresa es pot situar 
entorn al 60% del valor de la mediana d’ingressos nets per unitat de consum.

A la taula 3.2.2. podrem veure els  llindars de risc de pobresa per 2020, atenent a la composició 
de la llar.

Taula 3.2.2. Llindar de pobresa a Catalunya per composició de la llar (2020)

Font: Idescat a partir de l’Enquesta de condicions de vida (INE).

Pel 2020, el valor de la mediana salarial (el valor central de la distribució salarial que deixa el 
mateix nombre d’observacions a cadascú dels dos extrems) va ser de 18.943,3€  per a Catalunya. 
Per tant, per a les llars en les que viu únicament una persona, aquelles persones que tinguessin 
ingressos per sota del 60% d’aquest valor (11.366€) es consideraria que es troben per sota del 
llindar de la pobresa. Aquest càlcul l’elabora l’Idescat, calculant el llindar sobre la distribució dels 
ingressos de la població catalana. D’aquesta manera, a cada categoria de possible composició 
de la llar, correspondria un llindar de pobresa diferent, que es ponderaria en funció del nombre 
de membres que formen part de la llar. Per exemple, per a llars amb dues persones adultes i dos 
nens/es, el llindar de pobresa es situaria en 23.868€.

En total, la taxa de pobresa per a Catalunya durant el 2020, després de descomptar les transferèn-
cies socials, va ser del 21,7%, 2,2 punts percentuals per sobre del 2019, en que va ser del 19,5%. 
Per tant s’ha produït un increment molt important de la taxa en tan sols un any. D’altra banda, quan 
desagreguem les dades per sexes, veiem com la proporció de dones en situació de pobresa és 
superior a la dels homes (23,3% per a les dones i 19,9% per als homes). Per tant, hi ha un diferen-
cial de més de 3 punts percentuals entre tots dos sexes. Per tant, també aquest indicador ens posa 
de manifest com les dones pateixen en major mesura que els homes els efectes de la pobresa.
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Aquest indicador, com hem vist, complementa la taxa AROPE tot i que ens condueix a conclusions 
molt semblants i és que la pobresa afecta a una part molt important de la població catalana i, amb 
major intensitat a les dones.

 

El fet que la taxa AROPE sigui més elevada que la taxa de risc de po-
bresa és perfectament comprensible atès que, com hem comentat an-
teriorment, la taxa AROPE és un indicador multidimensional, molt més 
complet que la taxa de pobresa i incorpora una perspectiva més àmplia 
que no simplement la pobresa, entesa com a insuficiència d’ingressos. 
Sigui quina sigui la mesura que fem servir, queda ben palès que una 
part molt important de la nostra societat queda exclosa de la seva inte-
gració plena i pateix situacions molt complicades, que dificulten reeixir 
en els seus projectes d’emancipació personals i familiars.

El 2020, una quarta part de 
la població pateix pobresa 
o exclusió social (25,9%), 

sent les dones les més 
afectades (28,2%)
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4. PROTECCIÓ SOCIAL

En aquest capítol oferirem una visió panoràmica del sistema de protecció social al nostre país, en 
la seva vessant contributiva. Per tant, deixarem de banda de la nostra anàlisi aquelles prestacions 
no contributives o assistencials, tant les que gestiona el servei públic d’ocupació estatal (SEPE) 
com l’ingrés mínim vital, que depèn de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). En concret, 
revisarem l’evolució de les prestacions contributives i del nombre de persones que es beneficien 
d’aquestes prestacions, així com del nivell de protecció (o desprotecció) que ofereixen aquestes 
prestacions a les persones que les perceben.

D’altra banda, atès que ha tingut una importància molt significativa en la nostra història recent 
com a element fonamental de l’anomenat “escut social” de protecció social davant la situació de 
pandèmia, revisarem també l’evolució del nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació 
(en endavant, ERTO), tant de les seves modalitats, com de les persones que han estan incloses 
en aquests expedients durant el període estudiat.

En tot cas, sembla raonable començar el capítol amb una revisió superficial del nivell d’atur exis-
tent i, molt en concret, de l’atur de llarga durada. D’aquesta manera podrem tenir una imatge més 
clara de la població susceptible de ser coberta pel sistema de protecció social.

El període temporal que farem servir en aquest capítol serà el de 2019-2021 per a l’evolució de la 
taxa de desprotecció, així com també per a l’anàlisi de llarga durada i per l’evolució dels expedients 
de regulació. Les variacions també faran referència al període 2019-2021 tot i que, en alguna oca-
sió farem esment també a les dades del 2020.

D’altra banda, abans de començar l’anàlisi de les dades, creiem convenient oferir uns senzills acla-
riments terminològics per tal de poder interpretar adequadament els conceptes que apareixeran 
al llarg del capítol. 

La prestació d’atur de nivell contributiu és aquella prestació que protegeix la contingència d’atur 
per aquelles persones que, podent i volent treballar, han perdut la seva feina de manera temporal 
o definitiva o bé han vist reduïda la seva jornada laboral ordinària en un interval comprès entre 
el 10% i el 70%. De la mateixa manera, també és la prestació que, amb algunes variacions im-
portants, perceben les persones que es troben immerses en un expedient de regulació temporal 
d’ocupació. 

Per altra banda, els subsidis d’atur són prestacions de caràcter assistencial que tenen com objectiu 
la garantia d’uns ingressos mínims per a aquelles persones que no poden accedir a la prestació 
contributiva d’atur, ja sigui perquè l’han percebuda anteriorment i han esgotat el dret a continuar 
percebent-la o bé per no tenir una cotització suficient que permeti generar el dret a la seva percep-
ció. Els requisits per a la seva percepció són menors que els de la prestació contributiva i la seva 
quantia és també notablement inferior (és equivalent al 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efec-
tes Múltiples – IPREM, que pel 2021 va ser de 564,9€, deixant una quantia del subsidi de 451,9€).
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Com hem comentat, en aquest informe ens centrarem en les prestacions contributives, atès que 
són les prestacions que tenen un caràcter clarament laboral, ja que tenen com a un dels seus 
requisits per a la seva percepció d’haver generat una cotització prèvia suficient (com a mínim s’exi-
geix haver cotitzat 360 dies durant els 6 anys anteriors al moment de sol·licitud de la prestació).

4.1. Durada de l’atur

Tal i com hem avançat a la introducció del capítol, abans d’abordar la situació del sistema de 
protecció social al nostre país, pensem que pot ser útil aportar alguns elements que ens ajudin a 
situar quines característiques té la població objecte d’aquestes prestacions. Dit d’una altra manera, 
oferirem unes pinzellades en relació al volum i característiques de la població aturada. En concret, 
centrarem la nostra atenció en el col·lectiu de persones en situació d’atur de llarga durada, fent ús 
del criteri habitual que defineix l’atur de llarga durada com aquell que engloba a les persones que 
porten un any o més en situació d’atur. De manera anàloga, farem servir el concepte d’atur de molt 
llarga aturada per a aquelles persones que porten 2 o més anys en situació d’atur.

A continuació presentem una taula en la que compararem les persones aturades en relació al 
temps que porten en aquesta situació. L’anàlisi la farem comparant el segon trimestre de 2019 amb 
el segon trimestre de 2021, tot i que també incorporarem les dades de 2020 per tenir la imatge 
completa del període just anterior a la pandèmia i del període complet de la pandèmia.

Taula 4.1.1. Temps d’estada a l’atur

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE).

En primer lloc podem destacar com l’evolució de les persones en situació d’atur en els darrers tres 
anys, sí que ha suposat un increment moderat quan comparem el període anterior a la pandèmia 
amb el període pròpiament pandèmic. En aquest sentit, a la província de Barcelona hem passat 
de tenir 280.318 persones aturades al segon trimestre de 2019 a un total de 304.053 persones en 
aquesta mateixa situació dos anys després, la qual cosa suposa un increment del 8,5%. Al conjunt 
de Catalunya es reprodueix la mateixa dinàmica tot i que la variació és lleugerament superior 
(9,0%). En termes absoluts, hi havia 386.179 persones aturades el 2019 per 420.802 el 2021.
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Quan comparem la variació produïda entre 2019 i 2021 del temps d’estada a l’atur, trobem que, 
tot i que el 2021 té un nombre major del total de persones en atur, aquesta situació no s’ha dis-
tribuït de manera homogènia a totes les categories. Per començar, destaquem com s’ha produït 
un descens significatiu de les persones en atur de curta durada (menys d’un any) i un augment 
de les persones en situació de llarga i molt llarga durada. En concret, a la província de Barcelona, 
les persones que portaven menys de 6 mesos a l’atur suposaven el 18,1% menys el 2021 que no 
pas el 2019 i les que portaven de 6 mesos a 1 any en situació d’atur havien reduït la seva variació 
al 14,4%. En canvi, el 2021 hi havia un 73,7% més de persones en atur de llarga durada (d’1 a 2 
anys) en relació al 2019. Un increment, tot i que molt menor (11,3%) també es va produir amb les 
persones en atur de molt llarga durada (més de 2 anys). Per tant, podem dir que tot i que el nombre 
de persones aturades es va incrementar moderadament entre 2019 i 2021, el més destacable és 
un canvi en la composició atès que, al llarg d’aquest període, es va reduir la xifra de persones en 
atur de curta durada i, a canvi, es va incrementar significativament el de persones en situació d’atur 
de llarga durada.

Quan analitzem la variació produïda entre el 2019 i el 2020 veiem que la tendència és just la con-
trària i es caracteritza per un increment de les persones en atur de curta durada i un descens de 
les persones en situació de llarga i molt llarga durada. El canvi més destacat es va produir entre 
les persones que porten menys de 6 mesos a l’atur que el 2019 van ser 96.868 i el 2020 van ser 
147.676. En canvi, si analitzem la variació experimentada entre el 2020 i el 2021 observem el 
mateix comportament que hem descrit pel període 2019-2021. En concret,  trobem que, si bé en 
termes totals, la variació pot no ser tan significativa (el 2020 hi havia 303.157 persones aturades 
a Barcelona i el 2021 eren 304.053), la distribució d’aquest total de persones entre les diverses 
categories varia molt entre els dos períodes. Com veurem a continuació, entre el 2020 i el 2021 
s’ha produït un descens molt pronunciat de les persones en situació d’atur de curta i de molt curta 
durada i, en canvi, s’ha incrementat el nombre de persones en situació d’atur de llarga durada. 
En tot cas, aquests canvis entre categories, han produït una certa compensació i tal i com hem 
comentat, no han alterat el fet de que el total de persones aturades en aquests dos períodes siguin 
molt similars.

En concret, per la província de Barcelona, el 2n trimestre de 2020 hi havia 147.676 persones en 
situació d’atur de menys de 6 mesos, mentre que un any després la xifra s’havia reduït fins arri-
bar a 79.344. Per tant, s’ha produït una notable reducció (-46,3%) de l’atur de molt curta durada 
(inferior a 6 mesos). En la mateixa línia, també ha disminuït el nombre de persones en situació de 
curta durada (de 6 mesos a un any). En concret, s’ha passat de 63.577 persones aturades el 2020 
a 42.896 el 2021 (-32,5%). En canvi, es produeix la situació inversa amb les persones en situació 
de llarga i molt llarga durada. A la taula es pot apreciar com les persones que porten d’un a dos 
anys en situació d’atur han passat de 37.754 el 2020 a 93.004 el 2021(un molt destacable 146,3% 
d’increment percentual) i les que porten més de dos anys han passat de 54.150 a 88.809 (amb un 
important 64,0% de variació, en termes relatius).

Pel conjunt de Catalunya hem de fer una anàlisi molt similar a la que ja hem realitzat per la provín-
cia de Barcelona, ja que es reprodueixen les mateixes dinàmiques. 

En analitzar el període 2019-2021 veiem com disminueix el volum de persones en atur de curta 
durada i s’incrementa el nombre de persones en atur de llarga i molt llarga durada. En concret, les 
persones que porten menys de 6 mesos a l’atur van ser 130.385 el 2019 i van passar a ser 109.432 
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el 2021. En la mateixa línia, aquells que porten de 6 mesos a 1 any van reduir-se menys significa-
tivament i van passar de 79.897 el 2019 a 73.500 el 2021. De manera inversa, però les persones 
que porten d’1 a 2 anys en situació d’atur van passar de 68.394 el 2019 a 123.858 el 2021 (un aug-
ment del 81,1%) mentre que les que porten més de 2 anys van augmentar lleugerament (un 6,1%).

De manera complementària, quan analitzem l’evolució més recent (2020-2021) veiem com la va-
riació de les persones en situació d’atur de molt curta durada a Catalunya, és pràcticament idèntica 
a la de la província de Barcelona i ens dóna una variació relativa del -46,8%. En termes absoluts 
passaríem de 427.985 persones aturades, el segon trimestre de 2020, a 420.802 en el mateix pe-
ríode del 2021 (la qual cosa suposaria una reducció global de 7.183 persones). Entrant en detall, 
veiem com les persones que porten menys de 6 mesos a l’atur han reduït considerablement el 
seu volum, passant de ser 205.881 el 2020 a ser 109.432 el 2021 (en termes relatius suposaria el 
-46,8%). En quant  les persones que porten entre 6 mesos i un any a l’atur destaquem també una 
important variació, del -20,1%. En termes absoluts hi havia 91.994 persones en aquesta situació 
el 2020 i 73.500 el 2021. Tal i com hem vist en el cas de la província de Barcelona, també es dona 
un canvi de tendència en les persones aturades de llarga i molt llarga durada. En concret, el 2020 
hi havia 51.843 persones aturades que portaven entre 1 i 2 anys en aquesta situació mentre que 
el 2021 eren 123.858 persones, la qual cosa suposa un molt destacable increment del 138,9%. 
Finalment, les persones en atur de molt llarga durada passaven de 78.267 el 2021 a 114.012 el 
2022, amb un molt destacable augment relatiu del 45,7%.

Per tant, a tall de resum, podem dir que, tot i que, tant a la província de Barcelona com al conjunt 
de Catalunya, el volum total de persones aturades s’ha incrementat moderadament al llarg del 
període 2019 - 2021, entre aquests dos períodes, s’ha produït un canvi important en la composició 
d’aquest total. En primer lloc, entre el 2019 i el 2020 es va incrementar el nombre de persones 
aturades de curta durada i es va reduir el nombre de persones en situació de llarga i molt llarga 
durada. Posteriorment, entre el 2020 i el 2021, va produir-se la situació inversa (es va registrar 
una davallada molt important de persones en situació d’atur de curta durada i es va incrementar 
les persones que es trobaven en situació de llarga durada). Finalment, quan comparem el període 
complet 2019-2021 veiem com es redueix el nombre de persones en atur de curta durada i s’incre-
menten les persones que estan en situació d’atur de llarga i molt llarga durada. 

 

L’explicació que fem d’aquest fenomen és que durant el 2020 es va veure un increment, molt des-
tacat i molt concentrat en els mesos inicials de la pandèmia, en el grup de les persones aturades 
de curta i molt curta durada, a causa de l’inici de la pandèmia i les afectacions que, amb caràcter 
immediat, es van fer sentir en l’economia. En canvi, un any després, el col·lectiu de persones 
aturades de curta durada s’havia reduït notablement, a causa de les mesures de protecció social i 
la recuperació econòmica, i bona part de les persones que durant el 2020 eren persones aturades 
de curta i molt curta durada han passat a ser persones aturades de llarga i molt llarga durada, amb 
el consegüent risc de cronificació de la seva situació.
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Gràfic 4.1.2 Població en situació d’atur a la província de Barcelona segons durada (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE).

En aquest gràfic es pot apreciar de manera molt clara el pes que té cada grup en cadascun dels 
dos períodes estudiats. En concret, pel 2019, a la província de Barcelona, la categoria amb major 
volum de persones és la de persones que porten menys d’un any en situació d’atur (52,4%), segui-
da pel grup de persones que porten més de 2 anys a l’atur (28,5%). Finalment, les persones que 
porten entre 1 i 2 anys a l’atur suposen el 19,1%.  En canvi, al mateix període del 2021 la situació 
és ben diferent atès que el grup de persones en situació de curta durada pasa del 52,4% al 40,2%. 
En canvi, la categoria de persones en situació de llarga durada passa del 19,1% al 30,6%. Final-
ment, la categoria de persones aturades de molt llarga durada varia molt lleugerament passant del 
28,5% el 2019 al 29,2% el 2021. Per tant, hi ha un transvasament clar de persones que al 2019 
es trobaven en situació d’atur de curta i molt curta durada i que al 2021 es troben en una situació 
d’atur de llarga durada.

Gràfic 4.1.3 Població en situació d’atur a Catalunya segons durada (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 
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Al conjunt de Catalunya la situació és molt semblant i trobem que al 2019 el gruix de persones 
aturades es concentrava a la categoria de persones que porten menys d’un any en situació d’atur 
(54,5%) mentre que al 2021 eren el 43,5% de persones aturades les que pertanyien a aquesta 
categoria. En quant a les persones en situació d’atur de llarga durada, el 2019 representaven el 
17,7% de les persones aturades i el 2021 eren el 29,4%. Finalment, les persones en situació de 
molt llarga durada van ser el 27,8% de les persones aturades durant el 2019, mentre que el 2021 
es mantenien en una proporció molt semblant, del 27,1%.

 4.2. Evolució de les prestacions contributives

En aquest apartat examinarem l’evolució de les persones que perceben prestacions contributives 
per atur. El període que farem servir per comparar l’evolució serà el mes de desembre de 2019 
amb el mes de desembre de 2021. El motiu és que habitualment el mes de desembre és el que es 
fa servir per fer les comparatives interanuals. D’altra banda, incorporarem les dades desagregades 
per sexes atès que ens interessa copsar si es produeixen diferències significatives per sexes en 
quant a l’evolució recent de les persones perceptores de prestacions contributives. 

Taula 4.2.1. Evolució de les persones perceptores de prestacions contributives d’atur

Font: Elaboració pròpia amb dades del SEPE.

En primer lloc, el que destaquem de la taula adjunta és la variació negativa per a totes les variables. 
Resulta evident que l’any 2021 ha registrat un descens de les persones que perceben prestacions 
contributives d’atur, en relació a l’any anterior, i que això ha passat tant a la província de Barcelona, 
com al conjunt de Catalunya, i tant a les dones com als homes. En concret, a Catalunya el 2019 hi 
havien 149.255 persones perceptores d’aquest tipus de prestacions mentre que el 2021 aquestes 
baixaven a 142.911. A la província de Barcelona el 2019 van ser 102.816 les persones que perce-
bien prestacions contributives d’atur mentre que el 2021 van reduir-se fins arribar a 100.574.

En clau de gènere, cal posar en evidència com el descens de persones perceptores de prestacions 
ha estat més acusat en els homes que en les dones. En total, el 2021 hi havia a Catalunya 1.946 
dones menys percebent prestacions contributives que el 2019, mentre que els perceptors de pres-
tacions contributives masculins van ser, el 2021,  4.398 menys en relació al 2019.

Per tant, podem dir que, tant a la província de Barcelona com al conjunt de Cata-
lunya,  el 2019 es va caracteritzar per un gran volum de persones aturades de curta 
i molt curta durada i una menor proporció de persones en situació de llarga i molt 
llarga durada.  Aquesta situació s’inverteix el 2021 ja que disminueix la proporció de 
persones en situació d’atur de curta durada i augmenten les persones que es troben 
en atur de llarga durada, al mateix temps que es manté la proporció de persones en 
situació de molt llarga durada.

Entre 2019 i 2021 aug-
menta la cronificació 

de l’atur
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4.3. Cobertura front l’atur

Per tal d’abordar la cobertura front l’atur al llarg d’aquest apartat, farem servir la taxa de despro-
tecció, com a indicador de referència. Aquesta taxa es calcula com el quocient entre el nombre 
de persones desocupades que diuen no percebre cap prestació contributiva ni subsidi, entre el 
total de persones a l’atur que tenen experiència laboral prèvia. Això és perquè les persones que 
no tenen cap mena d’experiència laboral no han tingut opció de cotitzar i, per tant, no han tingut 
possibilitat de generar drets per percebre una prestació contributiva d’atur. 

La font que fem servir per obtenir les dades és l’Enquesta de població activa (EPA), de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE). L’ús d’aquesta font té unes connotacions metodològiques atès que, 
per ser comptabilitzades com a persones aturades, les persones no han d’estar necessàriament 
inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) tot i que 
sí que han d’estar buscant feina de manera activa (de la manera en que ho interpreta l’EPA).

Hem preferit fer servir aquest indicador i no d’altres, com ara la taxa de cobertura, ja que creiem 
que la taxa de desprotecció és més fiable, atès que incorpora les persones que no consten com a 
demandants d’ocupació al registre administratiu de les oficines del servei públic d’ocupació. Això 
fa que aquest indicador pugui capturar la part de la població (habitualment persones en situació 
d’atur de llarga i molt llarga durada) que, tot i continuar buscant feina de forma activa, no es regis-
tren com a demandants d’ocupació perquè ja no tenen dret a percebre prestacions i, per tant, con-
sideren que no els aporta cap valor afegit l’ haver de renovar periòdicament la demanda al SOC. 
Com l’EPA sí que recull aquestes situacions i registren les persones que buscan feina activament, 
amb independència de que estiguin registrades o no com a demandants d’ocupació, és per aquest 
motiu que preferim treballar amb aquest indicador.

Taula 4.3.1. Taxa de desprotecció

Font: Elaboració pròpia a partir microdades de l’EPA (INE).

Com s’aprecia a la taula 4.3.1. la taxa de desprotecció augmenta sensiblement durant el període 
comprès entre el 2019 i el 2021. En concret, per a la província de Barcelona, aquesta era de 64,5% 
durant el 2019 mentre que al 2021 augmentava 3 punts percentuals, situant-se en el 67,5%. 

En quant al conjunt del territori català, el 2019, la taxa de desprotecció era de 65% i augmentava 
1,1, punts percentuals el 2021, situant-se en el 66,1%.

En clau territorial, caldria assenyalar com la província de Barcelona 
ha reduït, en menor mesura que el conjunt de Catalunya, la propor-
ció de persones perceptores de prestacions contributives. En con-
cret, la variació negativa per a la província de Barcelona va ser de 
-2,2% mentre que pel conjunt de Catalunya va ser de -4,3%.

El 2021 s’ha produït un des-
cens de les persones que 

perceben prestacions contributi-
ves, descens més acusat entre 

els homes
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Gràfic. 4.3.2. Persones desocupades segons si reben prestacions, a Barcelona (%)

Font: Elaboració pròpia a partir microdades de l’EPA (INE).

Gràfic. 4.3.3. Persones desocupades segons si reben prestacions, a Catalunya (%)

Font: Elaboració pròpia a partir microdades de l’EPA (INE).

Per tant, podem dir que, tant a la província de Barcelona com 
al conjunt de Catalunya però, de manera més acusada a la 
demarcació barcelonina, ha augmentat la taxa de desprotec-
ció durant el període analitzat.

Augmenta la desprotecció per atur 
fins el 67,5% a Barcelona i el 66,1% 

al conjunt del país
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4.4. Expedients de regulació d’ocupació

En aquesta nova edició de l’informe i, tal i com ja vam fer en l’edició de l’any passat, també aborda-
rem l’evolució dels expedients de regulació d’ocupació. Com ja vam assenyalar en l’informe 2020, 
els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) van esdevenir el principal instrument per 
mantenir l’ocupació i, per tant, per contenir l’augment de l’atur durant l’inici de la pandèmia i ara 
ens interessa copsar l’efecte i cobertura que han tingut durant el 2021.

En primer lloc, és necessari precisar alguns conceptes que apareixen al llarg d’aquest apartat. 
El primer és distingir entre les modalitats d’expedients de regulació d’ocupació que tenen com a 
objecte l’extinció dels contractes de treball (els expedients de regulació d’ocupació o ERO) amb 
els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), que tenen com objecte la suspensió del 
contracte de treball o bé la reducció de la jornada. Els ERO tenen com a fi la finalització (extinció) 
del contracte de treball de les persones afectades, mentre que els ERTO persegueixen mantenir 
l’ocupació, tot i reduint les despeses de personal a càrrec de les empreses. Això es pot canalitzar 
de dues maneres: o bé a través de la suspensió temporal de la relació contractual durant un perío-
de de temps (ERTO de suspensió), o bé mitjançant la reducció temporal de les hores treballades 
per adaptar-les a les necessitats productives (ERTO de reducció). 

En segon lloc, cal situar que la normativa que regula els expedients de regulació d’ocupació és 
d’àmbit estatal i té com a principal fonament l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, tot i que 
més endavant es desenvolupa en normatives posteriors. Amb l’esclat de la pandèmia derivada de 
la COVID-19, el govern central ha aprovat abundant normativa, que va en la línia de redissenyar 
aquestes modalitats d’ERTO i adaptar-les a la conjuntura específica. En concret, podem destacar 
els reials decret llei 8/2020, el 30/2020, el 2/2021, l’11/2021 i, més recentment,  el 18/2021, que 
recull l’Acord Social en defensa de l’ocupació, pactat entre el govern de l’Estat i els agents socials.

Per tot l’exposat anteriorment, analitzarem les dades relatives als expedients de regulació tem-
poral d’ocupació (tant en la modalitat de suspensió de l’activitat com en la modalitat de reduc-
ció de jornada), així com també compararem el nombre d’expedients d’extinció (acomiadaments 
col·lectius). La comparació la farem entre el període 2019-2021, en l’àmbit territorial de Catalunya. 
D’aquesta manera podrem copsar adequadament la diferència en la intensitat en l’ús d’aquests 
instruments abans i durant la pandèmia. 

Taula. 4.4.1. Evolució del nombre d’expedients de regulació d’ocupació a Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu

La taula 4.4.1. ens ofereix les dades relatives a les diverses modalitats d’expedients de regulació 
d’ocupació aprovats durant el període 2019-2021. Abans de passar a l’anàlisi cal fer una precisió 
metodològica i és que, per als períodes 2020 i 2021, el total acumulat és superior a la suma de 
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les tres modalitats que hem inclòs a la taula. Això és perquè durant aquests anys també es van 
aprovar expedients mixtos, que combinaven suspensió i extinció posterior, suspensió i reducció 
de jornada, reducció de jornada i extinció i, finalment, expedients que combinaven suspensió, 
reducció i posterior extinció de la relació laboral. Per tal de simplificar l’anàlisi i, com això no fa 
variar les proporcions, hem preferit mantenir únicament les tres principals categories d’expedients 
de regulació i deixar de banda la informació relativa a aquests expedients que combinen diverses 
modalitats. 

Les dades, que fan referència a l’acumulat anual de cadascun d’aquests anys, ens situen, de ma-
nera contundent, l’increment en l’ús dels expedients de regulació de l’ocupació. En concret, hem 
passat de 403 expedients de regulació aprovats a Catalunya durant el 2019 a 7.466 el 2021, pas-
sant per un 2020 absolutament intens en l’ús d’aquests expedients en que es van arribar a aprovar 
130.556 expedients. Per tant, hem de destacar l’increment sobtat i exponencial durant el 2020 i 
com, durant el 2021, es redueix notablement el volum d’expedients aprovats, tot i que continua en 
nivells molt superiors al del període anterior a la irrupció de la pandèmia.

L’altre tret més destacable és l’elevat pes que tenen en el conjunt els expedients de regulació 
temporals (ja siguin en modalitat de suspensió o de reducció de jornada) en comparació amb els 
expedients d’extinció de la relació laboral. Si bé és cert que els expedients d’extinció han passat 
de 182 el 2019 a 276 el 2021 i que aquest és un increment destacable en termes relatius, no ho 
és tant en termes absoluts, especialment quan ho comparem amb l’increment que han registrat els 
expedients de caràcter temporal.

 

Quan desagreguem l’anàlisi per modalitats, veiem com els expedients que implicaven una sus-
pensió temporal de la relació laboral van ser 182 el 2019 i, de manera sobtada, van passar a ser 
112.044 el 2020, per tornar a descendir i situar-se en 4.851 el 2021. Per tant, entre 2019 i 2021 
s’ha produït una variació de 2.565,4% en l’ús d’aquesta modalitat d’ERTO. En la mateixa línia, els 
expedients de reducció de jornada també han estat molt utilitzats durant el període recent atès que 
el 2019 tan sols s’havien aprovat 39 expedients d’aquest tipus i, en canvi, el 2020 van ser aprovats 
7.815 expedients, disminuint notablement el 2021 i situant-se en 1.430 expedients. La variació 
relativa en l’ús d’aquests expedients és encara major que en el cas anterior ja que és de l’ordre 
del 3.566,7%. Resulta força evident que l’ús d’aquests instruments de flexibilitat interna en les 
empreses ha estat intensiu i que, malgrat les dificultats de gestió -especialment durant els primers 
mesos de la pandèmia- , l’èxit és manifest.

Tal i com seria d’esperar, l’augment del nombre d’expedients de regulació temporals d’ocupació 
hauria de portar aparellat un augment de persones afectades per aquests expedients. En aquest 
sentit, la taula 4.4.2. ens pot ajudar a corroborar si aquesta suposició és correcta. 

Un altre element que mereix ser posat de relleu és l’evolució dels expedients temporals durant 
aquests tres anys i és que el 2019 tan sols es van registrar 221 expedients de regulació, sumant 
els d’extinció amb els temporals i, en canvi, el 2020 van ser 119.859. El 2021 el volum decreix 
considerablement i es situa en 6.281, tot i que encara es manté en nivells molt superiors a l’etapa 
anterior a la irrupció de la pandèmia.
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En primer lloc, veiem que les persones afectades per un expedient d’extinció, que tenia com a 
objecte la fi de la seva relació laboral amb l’empresa, van passar de ser 6.179 el 2019 a 11.006 el 
2021. Per tant, s’ha produït un increment significatiu que, en termes relatius, és del 78,1%. 

Taula. 4.4.2. Evolució del nombre de persones afectades per expedients
de regulació d’ocupació a Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.

En segon lloc, es torna a posar de manifest com els expedients de regulació temporals  han afectat 
a moltes més persones que no pas els d’extinció. En concret, el 2019 van ser 3.880 persones les 
afectades per aquest tipus d’expedients (tant de suspensió com de reducció) mentre que el 2021 
van ser 96.239. Cal destacar però que el pic màxim de persones afectades es va produïr durant el 
2020, amb un total de 1.044.763 persones afectades a Catalunya.

A continuació desagregarem les dades en relació a la modalitat d’expedients temporals. En con-
cret, veiem com els expedients de suspensió temporal de l’activitat van afectar el 2019 a 3.490 
persones passant a 900.208 durant el 2020 mentre que el 2021 van ser 81.296 les persones afec-
tades per aquest tipus d’expedients. En termes relatius, això suposa una impressionant variació 
del 2.229,4% entre el 2019 i el 2021. Per altra banda, els expedients de reducció de jornada van 
passar de 390 el 2019 a 144.555 el 2020, reduint-se el 2021 i mantenint-se en 14.943. Per tant, la 
variació experimentada durant el període 2019-2021 va ser del 3.731,5%.

Per tant, ara sí que estem en condicions de confirmar que s’ha produït un augment realment ex-
cepcional, mai vist a la nostra història, en l’ús dels expedients de regulació temporals d’ocupació 
i, en conseqüència, ha augmentat enormement el nombre de persones incloses en aquests tipus 
d’expedients.

 

Per tot l’exposat anteriorment i, tenint en compte l'ús intensiu 
d’aquests instruments i el paper cabdal que han jugat en la gestió 
de les conseqüències econòmiques de la pandèmia, celebrem la 
decisió del Govern estatal de reconvertir, d’una manera estable i 
ja no vinculada a les circumstàncies excepcionals que ha impo-
sat la pandèmia, aquests mecanismes de flexibilitat interna com 
a via de mantenir l’ocupació.

L’esclat de la pandèmia ha fet 
incrementar, de manera expo-
nencial, l’ús dels expedients de 

regulació temporal d’ocupació per 
part de les empreses
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5. RESUM EXECUTIU

Mercat de treball

Entre 2019 i 2021 s’ha recuperat l’activitat en un 0,6% a Catalunya, un 0,8% a la província de 
Barcelona. Aquest increment l’han protagonitzat de manera quasi exclusiva les dones, ja que els 
homes han augmentat efectius de manera testimonial, un 0,2% pel conjunt català i per la demar-
cació analitzada es manté igual. En canvi, les dones han crescut en un 1,1% en el global català i 
un 1,6% a Barcelona.

Pel que fa a les taxes d’activitat, Catalunya se situa en un 78% i Barcelona en un superior 78,6%. 
La tendència respecte 2019 ha esta decreixent en el territori català i de manteniment del valor de 
la taxa, a la província de Barcelona.

Malgrat l’increment de l’activitat entre les dones, aquestes continuen presentant unes taxes d’ac-
tivitat inferiors a les dels homes. El 2019 hi havia una diferència de 7,4 punts percentuals entre 
ambdós sexes i el 2021 la diferència s’ha situat en 6,7 punts, pel conjunt català. La retallada de 
la diferència entre taxes no es dona per un increment de la taxa d’activitat femenina sinó per un 
empitjorament de la masculina.

En relació a l’ocupació, entre el període d’abans de la pandèmia i el 2n trimestre de 2021, s’han 
perdut 24.011 llocs de treball a Catalunya, una caiguda del 0,7%. Reducció que es reprodueix en 
termes relatius a la província de Barcelona, en aquest cas amb una pèrdua de 16.743 persones 
ocupades.

A Catalunya mentre que les dones han patit una reducció de 26.101 ocupades (-1,6%), els homes 
han aconseguit créixer en 2.088 homes (0,1% més). En el cas de la província de Barcelona, elles 
han sofert una reducció de l’1,3% mentre que els homes també han perdut ocupació, però en un 
lleu 0,1% menys.

Les taxes d’ocupació s’han reduït tant pel conjunt català com a la província de Barcelona i entre 
homes i dones. No obstant, la pèrdua més acusada la presenten les dones amb unes taxes re-
sultants, el 2021, notablement inferiors a les masculines, evidenciant un cop més la desigualtat 
d’accés en el mercat de treball que pateixen les dones. El 2019 a Catalunya la diferència entre 
taxes d’homes i dones és de 6,9 punts, mentre que el 2021 agafen més distància i se situen en 7,9 
punts percentuals de diferència. 

Si el lleu increment de l’activitat no s’ha traduït en ocupació entre el període analitzat, és perquè 
malauradament s’ha convertit en desocupació. Entre 2019 i 2021 l’atur ha crescut en un 11,1% 
i 47.803 persones, deixant un total de 477.133 persones sense feina a Catalunya. L’increment 
de l’atur s’ha donat amb més intensitat a la província de Barcelona, concretament en un 12,6% i 
38.931 persones en situació d’atur.

La manca de feina s’ha agreujat desmesuradament entre les dones, ja que entre 2019 i 2021 a 
Catalunya han crescut en 45.779 dones desocupades (22% més), mentre que els homes han 
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augmentat en 2.022 homes (0,9% més). A la província de Barcelona la tendència desigual entre 
sexes s’ha donat exactament igual.

A Catalunya, la taxa d’atur se situa en un 12,4% el 2n trimestre de 2021, sent superior la de les 
dones (13,8%) en relació a la dels homes (11,1%). Així com els homes mantenen la mateixa taxa 
els anys 2019 i 2021, les dones han augmentat aquest indicador en 2,4 punts percentuals. A la 
província de Barcelona, les dones presenten una taxa 2,6 punts superior a la de 2019, mentre 
que els homes augmenten la taxa d’atur en 0,2 punts percentuals. En aquesta demarcació la taxa 
d’atur resulta del 12,3%.

L’ocupació a jornada completa, a Catalunya, ha aconseguit mantenir-se entre el període previ a 
l’esclat de la pandèmia i el 2021, però en aquest cas ha estat per un increment de dones amb 
ocupació a jornada completa, concretament 2.082 dones (0,2% més), mentre que els homes han 
reduït aquest tipus d’ocupació en 2.216 homes (-0,1% menys). Aquesta recuperació d’ocupació a 
jornada completa entre les dones, es dóna també en el cas de la província de Barcelona. 

Respecte la jornada parcial, en canvi, hi ha un increment d’homes (3,5% més) i una reducció de 
dones (-7,8%), fet que fa que el saldo sigui negatiu amb una reducció de l’ocupació a jornada par-
cial del 4,9%. A la província de Barcelona, la dinàmica es reprodueix, però de manera més suau.
La taxa de parcialitat a Catalunya el 2021 se situa en un 13,7%, sent la femenina d’un 21% mentre 
que la masculina se situa en un 7,1%, malgrat l’increment d’ocupació a temps parcial dels homes. 
La incidència de la parcialitat s’ha reduït en 0,6 punts percentuals, 1,4 punts de reducció en el cas 
de les dones i 0,2 punts d’increment pels homes. A la província de Barcelona l’evolució ha estat 
molt similar.

Parcialitat involuntària

La taxa de parcialitat involuntària, la que resulta del fet de no haver trobat una ocupació a jornada 
completa i que sabem que és protagonitzada majoritàriament per dones, se situa en un 48,6% a 
Catalunya. El resultat tan elevat d’un indicador que comporta precarietat, evidencia el malestar i la 
necessitat insatisfeta de treballar a temps complet, sobretot per voler complementar un salari que 
sovint no permet cobrir les necessitats bàsiques per viure dignament. En el cas de la província de 
Barcelona, aquesta taxa puja fins el 50,4%, deixant veure que més de la meitat de les persones 
treballadores a jornada parcial ho fan per no haver pogut trobar una feina a jornada completa.

L’anàlisi de les diferències entre homes i dones, respecte als motius pels quals les persones tre-
ballen a jornada parcial, permet veure que tant ells com elles majoritàriament, no han pogut trobar 
una feina a temps complet. Però mentre que entre els homes, el següent motiu és el voler seguir 
cursos de formació o ensenyament, entre les dones la motivació respon a responsabilitats de cura 
de fills i altres familiars, evidenciant que la cura de les persones continua recaient sobretot entre 
les dones.

La taxa de parcialitat involuntària ha augmentat, entre 2019 i 2021, en 4,4 punts percentuals a Ca-
talunya i 4,5 punts a la demarcació de Barcelona, fent evident la intensificació d’aquest indicador 
negatiu i clara mostra de precarietat laboral.
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Temporalitat

La població assalariada de 16 i més anys s’ha reduït en un 0,6% entre 2019 i 2021 i d’aquesta, 
la que tenia un contracte temporal ho ha fet en un 4,4% i 27.636 persones assalariades menys a 
Catalunya. Per contra, i amb certa mostra de consolidació d’ocupació estable, l’ocupació indefinida 
ha augmentat en un 0,5% i 11.591 persones assalariades. Sorprenentment, a la província de Bar-
celona, s’ha donat una pèrdua d’ocupació assalariada tant temporal com indefinida, davallada que 
es tradueix en un 3,1% i un 1,1% respectivament, resultant un saldo negatiu de -1,5% de pèrdua 
d’ocupació assalariada entre 2019 i 2021.

La taxa de temporalitat se situa en 2021 en un  notable 20,8%,  0,9 punts percentuals menys que 
el 2019. En aquest cas, la taxa de temporalitat femenina (24,2%) se situa força per sobre de la 
masculina (17,5%). I cal destacar que, entre 2019 i 2021,  només els homes han reduït la taxa de 
temporalitat, exactament en 3,4 punts percentuals, mentre que les dones han augmentat aquest 
indicador d’inestabilitat laboral en 1,8 punts.

L’anàlisi de l’ocupació assalariada per grans sectors d’activitat i tipus de contracte, respecte el 
2019, permet veure com a Catalunya i en el cas de l’ocupació indefinida, l’agricultura (-13,4%) i 
la indústria (-10%) han perdut ocupació, mentre que la construcció (+10,6%) i els serveis (+3,3%) 
han recuperat els nivells previs a la pandèmia i fins i tot els han incrementat.

En relació a l’ocupació temporal, només la construcció ha augmentat (33,9%) aquest tipus d’ocu-
pació respecte de 2019. En canvi, l’agricultura (-4,1%), la indústria (-12,9%) i el sector serveis 
(-5,6%) han perdut ocupació amb contracte temporal. Aquesta evolució deixa unes taxes de tem-
poralitat molt heterogènies entre sectors. El més ben parat, el sector industrial, sector que té la 
taxa de temporalitat més lleu, un 15,2% i molt allunyada de la mitjana global que ha resultat del 
20,8% a Catalunya el 2021. La taxa de temporalitat més elevada la presenta l’agricultura (31,7%), 
seguit de la construcció (31,4%) i finalment, els serveis (21,3%).

Respecte les ocupacions, entre 2019 i 2021, només tres ocupacions han recuperat i superat els 
resultats previs a l’esclat de la pandèmia. Aquests són el personal tècnic, professional científic i 
intel·lectual (1,2% més), el personal tècnic, professionals de recolzament (4,5% d’augment) i el 
personal operador d’instal·lacions i maquinària i muntadors (7,7% d’increment). La resta d’ocupa-
cions han patit una pèrdua de persones assalariades, sent el cas de les ocupacions elementals, el 
més significatiu amb una reducció del 4,7% entre 2019 i 2021.

Taxa de pobresa en el treball

La darrera dada disponible sobre salaris és de 2019 i en aquell any el salari brut mitjà anual va ser 
de 25.968,20€. Des de 2009 l’increment salarial ha estat de 2.116,89€ bruts anuals (8,9% més).
L’anàlisi per sexes mostra com les dones perceben salaris significativament inferiors als dels ho-
mes (5.977,16€ menys), diferència que s’explica en part, perquè les jornades parcials i els menors 
salaris recauen sobre elles.

La taxa de risc de pobresa indica, el 2020, que a Catalunya hi ha 351.000 persones treballadores 
que malgrat tenir una feina pateixen risc de pobresa o exclusió social (10,9%). En aquests casos, 



68

INFORME
desembre2021

tenir una feina no és garantia de poder tenir una vida digna, clara conseqüència de la precarietat 
laboral.

Treball al domicili

El teletreball ha estat una alternativa en època de pandèmia i confinament domiciliari que ha per-
mès continuar l’activitat productiva a una part de la població treballadora, sense posar en perill la 
salut i reduint el risc de contagi. Si bé el teletreball ha continuat sent una opció emprada per preve-
nir contagis el 2021, aquesta alternativa, en comparació al 2020 (primeres dades disponibles sobre 
aquesta modalitat de treball), n’han fet ús menys persones treballadores, concretament 425.400 
persones el 2021, front el més de mig milió que hi havia el 2020. Ara bé, si en un inici el teletreball 
més intensiu (més de la meitat del temps de treball) era el més freqüent, el 2021, pren molta força 
el treball al domicili ocasional, mentre que l’intensiu es redueix. Als inicis de la pandèmia, el treball 
al domicili era més utilitzat per les dones que pels homes, mentre que el 2021 la proporció s’ha 
equiparat entre sexes.

Hores extraordinàries no remunerades

El 2021, 77.100 persones assalariades van declarar haver fet hores extraordinàries no remunera-
des, la meitat eren homes i l’altra, dones. Cal destacar l’increment del 74% de persones que s’han 
trobat en aquesta situació, respecte 2019 a Catalunya, creixement que es tradueix en 32.789 
persones, sent les dones les que han crescut en major mesura. A la província de Barcelona, la 
proporció de dones era força menor que d’homes, el 2021, però l’augment respecte 2019 també 
ha estat molt superior a la d’ells.

El volum d’hores extraordinàries no retribuïdes mostra com són les dones les qui han assumit més 
hores extres no remunerades el 2021, tant pel conjunt català com per a la província de Barcelona.
Recauen 5,4 hores extres no pagades a cada persona assalariada tant a Catalunya com a la 
demarcació de Barcelona. I entre sexes, recauen 5,7 hores sobre les dones el 2021 a Catalunya, 
mentre que als homes els recauen 5,1 hores, mostrant que les dones pateixen una intensitat major 
d’hores extraordinàries no retribuïdes per cada assalariada. En el cas de Barcelona, també són les 
dones les més afectades per aquesta situació.

A Catalunya, les hores extraordinàries no pagades el 2021 equivalen a 10.418 llocs de treball a 
jornada completa. Si tenim en compte que per recuperar els nivells d’ocupació previs a la pandè-
mia faltarien 24.000 persones ocupades o llocs de treball, aquesta dada resultant de l’anàlisi de 
les hores extres no retribuïdes, no és menor, ja que representa gairebé la meitat de l’ocupació que 
no s’ha generat des del període previ a l’esclat de la pandèmia fins a 2021.

 Llars sense ingressos laborals

El nombre de llars catalanes en les que totes les persones que hi viuen no disposen de cap ingrés 
de caràcter laboral va augmentar en 13.355 durant el període 2019-2021, la qual cosa suposa un 
increment del 14,8%. En concret, el 2021 eren 103.795 les llars que, a Catalunya, es trobaven en 
aquesta situació. A la província de Barcelona, proporcionalment l’augment ha estat encara més 
gran, amb una variació del 23,5% i un total de 74.216 llars sense ingressos laborals el 2021.
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També ha augmentat, durant aquest període, el nombre de persones que viuen en aquestes llars 
en les que no hi arriba cap ingrés de caràcter laboral. En concret, el 2021 a Catalunya hi havia 
174.963 persones que vivien en aquest tipus de llars, de les quals 118.510 corresponen a la 
província de Barcelona. Aquestes dades mostren una reducció respecte el 2020, tot i que encara 
continuen situant-se en nivells superiors als registrats pel 2019, motiu pel qual es constata que 
encara no s’ha recuperat la situació agreujada per la irrupció de la pandèmia. 

A nivell territorial, la variació entre el període 2019-2021 ha estat més marcada per a la província 
de Barcelona (10,8% d’increment durant aquest període) que per al conjunt del territori català (amb 
un increment del 4,6%). 

D’altra banda, també ha afectat amb major intensitat als homes (10,2% de variació per al conjunt 
de Catalunya i 21,5% a Barcelona) que a les dones (que han incrementat a raó d’1,3% a Barcelona 
i han disminuït molt lleugerament amb un -0,8% de reducció a Catalunya).

Taxa de risc de pobresa i exclusió social

A Catalunya, el 2020 (darreres dades disponibles) hi havia 1.270.500 persones de 16 a 64 anys 
en situació de risc de pobresa o d’exclusió social, segons la taxa AROPE, que és un indicador que 
aborda no només les situacions d’insuficiència d’ingressos, sinó també l’exclusió social en un sen-
tit més ampli. Això representa el 25,9% de la població en edat laboral. Cal destacar l’increment de 
la taxa respecte l’any anterior (2019) en que va ser de 24,2%. Per tant, durant l’últim any del que 
tenim dades s’ha produït un clar augment de les situacions de pobresa i/o exclusió social.

Un altre indicador, que complementa l’anterior, i que també ens resulta útil per copsar el nivell de 
pobresa d’una població és el concepte de llindar de la pobresa. Fent servir aquest indicador obte-
nim la taxa de pobresa que, per a Catalunya durant el 2020, va ser de 21,7%. Per tant, el 21,7% 
de la població a Catalunya percep ingressos que, ponderats pel nombre de persones que viuen a 
la llar, se situen per sota del 60% de la mediana salarial per Catalunya.

Aquest indicador no es distribueix homogèniament per sexes i veiem com les dones pateixen amb 
major intensitat les situacions de pobresa, amb una taxa femenina del 23,3%, mentre que la taxa 
de pobresa masculina és del 19,9%.

Durada de l’atur

El segon trimestre de 2021, Catalunya té més de 477.000 persones sense feina. El més destaca-
ble, quan analitzem el temps d’estada a l’atur, no és tant l’augment total de persones en situació 
d’atur durant els tres anys que recull l’informe, sinó el canvi en la seva composició, atenent al 
temps que porten en desocupació. Entre el 2019 i el 2021, s’ha produït un descens de les per-
sones en situació d’atur de curta durada i, de manera paral·lela, s’ha incrementat el nombre de 
persones que es troben en situació d’atur de llarga durada, mantenint-se en nivells similars als de 
les persones que es troben en situació d’atur de molt llarga durada o crònic. Això s’explica perquè 
entre el 2019 i el 2020, fruit de la situació econòmica derivada de la COVID-19, va incrementar 
molt sensiblement el nombre de persones en situació d’atur de curta durada (que representaven el 
54,5% de les persones aturades a Catalunya durant el 2019 i van arribar a ser el 69,6% el 2020). 
Bona part d’aquestes persones que el 2020 portaven poc temps buscant feina, han esdevingut 
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persones aturades de llarga durada durant el 2021. En concret, aquesta categoria de persones 
que porten entre 1 i 2 anys a l’atur, va passar del 12,1% el 2020, a representar el 29,4% del total 
de persones aturades durant el 2021. 

Per tant, podem dir que es produeix una situació de risc de cronificació de l’atur en aquelles per-
sones que, a l’inici del període analitzat portaven pocs mesos a l’atur però que, en canvi, el 2021 
continuen sense trobar feina i, per tant, ja es poden considerar persones en situació d’atur de llarga 
durada.

Prestacions contributives

El nombre de persones perceptores de prestacions contributives va augmentar, entre el 2019 i el 
2020, però ha tornat a disminuir durant el 2021, situant-se en nivells inferiors als registrats durant 
el 2019.

A nivell territorial cal destacar com la reducció de persones perceptores de prestacions entre el 
període 2019-2021 ha estat menys intensa a la província de Barcelona (-2,2%) que al conjunt de 
Catalunya (-4,3%). En total, el 2021 hi havia 142.911 persones perceptores de prestacions al con-
junt de Catalunya de les quals 100.574, corresponien a la província de Barcelona.

En clau de gènere, podem destacar com el descens de persones perceptores de prestacions ha 
estat més acusat entre els homes (-5,9% amb dades de tota Catalunya) que en les dones (-2,6%). 

Taxa de desprotecció

A la província de Barcelona i, en menor mesura, al conjunt de Catalunya, ha disminuït la cobertura 
front l’atur, fent que el 2021 quedin desprotegides el 67,5% de les persones aturades a Barcelona 
i el 66,1% de les persones aturades al conjunt de Catalunya. 

Malgrat entre el 2019 i el 2020, va millorar el grau de cobertura de la protecció social, durant el 
2021 s’ha viscut un empitjorament de la situació, probablement a causa de l’augment de perso-
nes en situació d’atur de llarga durada, que han esgotat el dret a la percepció de prestacions. En 
aquest sentit, la variació de la taxa de desprotecció, entre 2019 i 2021, ha mostrat un increment del 
3 punts percentuals per a Barcelona i d’1,1 punts per al conjunt del territori català.

Expedients de regulació d’ocupació

L’esclat de la pandèmia derivada de la COVID-19 ha fet incrementar de manera exponencial l’ús 
dels expedients de regulació d’ocupació, especialment els temporals (tant els de reducció de jor-
nada com els que impliquen suspensió de l’activitat). A Catalunya, els expedients de regulació tem-
porals van passar de 221, l’any 2019, a incrementar-se espectacularment durant el 2020, arribant 
a 119.859 expedients, per reduir-se a 6.281 durant el 2021.

Per tipus d’expedient veiem com, entre el període 2019-2021, els d’extinció van passar de 182 a 
276 i els de reducció de jornada van passar de 39 a 1.430 expedients. Finalment, els que més 
s’han fet servir, han estat els expedients de suspensió de contracte, que van passar de 182 expe-
dients fins arribar a 4.851 el 2021.
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En quant a l’evolució del nombre de persones afectades, el 2019 van ser 10.059 les persones afec-
tades per algun tipus d’expedient de regulació, ja sigui temporal (ERTO) o d’extinció, mentre que 
el 2021 van ser 107.245 les persones afectades. L’increment més gran va donar-se en l’ús d’expe-
dients de regulació temporals, que van afectar a 3.880 persones el 2019, passant per 1.044.763 
durant el 2020 i reduint-se a 96.239 durant el 2021.

Cal destacar com els ERTO s’han demostrat útils per mantenir l’ocupació i contenir l’increment de 
l’atur en un context recessiu i, alhora, mantenir la demanda interna.
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6. CONCLUSIONS

El present informe ens ha permès constatar, com l’esclat de la pandèmia provocada per la crisi 
sanitària de la COVID-19 ha tingut un fort impacte en termes d’ocupació, activitat i atur, tot i la in-
cipient recuperació que hem vist el 2021. Cal dir que la destrucció de llocs de treball hagués sigut 
molt més intensa de no ser de les mesures excepcionals adoptades, bàsicament els expedients 
de regulació temporal d’ocupació (ERTO), que han ajudat a mantenir l’ocupació, contenir l’atur i 
mantenir la demanda interna.

Des de 2008, Catalunya ha patit un esclat de crisi financera amb conseqüències nefastes pel mer-
cat de treball amb destrucció d’ocupació i augment de l’atur de manera molt significativa. Posterior-
ment, en el període de recessió el 2013 i certa recuperació econòmica fins a 2020, Catalunya va 
aconseguir situar-se gairebé als nivells previs de la crisi de 2008. Però el 2020, any en que l’esclat 
de la pandèmia va paralitzar l’activitat econòmica i trastocar el mercat de treball, el país va tornar 
a viure un creixement de l’atur i destrucció d’ocupació molt notables. El 2021, però i amb més ra-
pidesa de la prevista, s’està recuperant el dinamisme del mercat de treball amb alguns signes de 
millora, tot i que les cicatrius es fan evidents en termes de precarietat.

Cal dir que, tot i la disminució de l’impacte de la pandèmia el 2021, les relatives millores no es 
donen de manera igualitària. Continuem constatant que els col·lectius més castigats són els qui 
pitjor viuen aquesta inicial sortida del sotrac econòmic i del mercat de treball. Les dones continuen 
sent les més vulnerables i les que han rebut de ple l’impacte de la crisi de la COVID-19, fet que fa 
que s’accentuïn encara més les desigualtats i quedant-se enrere dels seus companys a l’hora de 
poder optar a una feina. La temporalitat, la parcialitat involuntària, el treball no remunerat, etc... són 
trets de la precarietat laboral amb cara de dona.

En el mateix informe de l’any 2020, constatàvem com el comportament laboral havia estat clara-
ment marcat per la situació de crisi sanitària sense precedents, però ens preguntàvem si les con-
seqüències que se’n desprenien serien transitòries o passarien a ser estructurals. Afortunadament, 
podem dir que fora de l’esperat, el mercat de treball ha recuperat cert dinamisme, fins i tot, a un 
ritme superior al de l’economia. I això ha estat gràcies, en part, per la flexibilització dels expedients 
de regulació temporal d’ocupació que han contribuït a contenir la destrucció d’ocupació i l’augment 
de l’atur.

Ocupacions com les de personal tècnic, professionals científics i intel·lectuals han recuperat i fins i 
tot superat els nivells d’ocupació previs a la pandèmia. No obstant, les ocupacions més fràgils, les 
elementals han patit una reducció important, quedant molt tocades. 

També hem pogut constatar que una part important de la població treballadora continua en risc de 
pobresa i exclusió social malgrat tenir una feina, exactament 351.000 persones treballadores. No 
obstant, l’increment del salari mínim interprofessional que beneficia a les rendes més baixes, ha 
provocat una reducció de la incidència del fenomen de la pobresa en el treball. 

El teletreball ha estat una mesura que han seguit una part important de persones treballadores 
sobretot dones, per continuar preservant la salut sense parar l’activitat econòmica. No obstant, hi 



74

INFORME
desembre2021

ha un volum inferior respecte el 2020, en ple esclat de la pandèmia i confinaments domiciliaris. El 
treball al domicili és una mesura que s’ha contemplat implantar en empreses que poden fer-ho i en 
ocupacions que permeten portar a terme la prestació del treball a distància. Haurà de transcórrer 
un cert temps, per veure si aquesta mesura s’instaura com a alternativa al treball presencial a les 
empreses i de quina manera ho fa.

L’allargament de les jornades amb treball no remunerat, també ha estat objecte d’anàlisi a l’hora 
d’abordar la pobresa laboral. En aquest sentit, des de 2019, ha augmentat el nombre de persones 
treballadores que han fet hores extraordinàries no retribuïdes, augment que ha recaigut sobretot 
en les dones i que ha fet que el treball no remunerat recaigués sobre elles amb major intensitat 
que la que han patit els homes. Aquesta mala pràctica per part de les empreses, suposa més de 
10.400 llocs de treball a jornada completa que s’han deixat de crear, i el més rellevant, que part de 
les persones que han vist allargades les seves jornades laborals amb major o menor intensitat, no 
han vist retribuït el seu treball.

Les llars catalanes amb dificultats perquè no disposen d’ingressos laborals han augmentat sig-
nificativament respecte el període prepandèmic i també ha augmentat el nombre de persones 
afectades per aquesta situació. Davant aquest fet, calen mesures de protecció social per tal que 
les persones no perpetuïn la situació o l’agreugin, ja que les situacions d’exclusió social són difícils 
de revertir i cal actuar amb immediatesa i efectivitat. La taxa de risc de pobresa i exclusió social 
(taxa AROPE) ple darrer any disponible, el 2020, ens recorda que a Catalunya hi ha més d’una 
quarta part de la població catalana de 16 a 64 anys en risc i que d’aquestes moltes són dones, fet 
que evidencia l’ofec que pateixen moltes famílies i que cal mitigar, facilitant l’accés a ajudes com 
la Renda Garantida de Ciutadania o l’Ingrés Mínim vital, rendes que permeten suportar l’impacte 
econòmic i dur una vida digna a la ciutadania.

Aturar-nos a analitzar els nivells de desprotecció front la manca de feina i el temps d’estada a l’atur, 
ha permès veure com la població treballadora catalana no gaudeix d’una cobertura sòlida davant 
la manca de feina que reforci la capacitat adquisitiva de les famílies, sinó el contrari. A més, el 
fet que s’hagi intensificat l’atur de llarga i molt llarga durada, fa palès l’augment de la cronificació 
de l’atur amb l’efecte negatiu, tant del nivell d’ocupabilitat de les persones treballadores com de 
l’esgotament de les prestacions per atur sense rendes alternatives. És per aquesta situació que 
també calen mesures correctores i d’acompanyament. I sobretot, polítiques actives d’ocupació 
eficaces i eficients, ajustades a cada col·lectiu, perquè no necessita la mateixa política activa una 
persona treballadora que tot just acaba de quedar-se sense feina, que una persona que fa més 
de dos anys que està desocupada. Situacions diferents que requereixen de polítiques d’ocupació 
diferents, però amb certa immediatesa i intel·ligència. 

I per resoldre això, creiem que fulls de ruta com l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 
(ECO-Q) que s’aborda des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), han de ser referents per tal 
de situar l’ocupació de qualitat al centre de les polítiques laborals i lligar els fons Next Generation 
a aquestes polítiques, juntament amb pressupostos propis de la Generalitat, per tal de dotar de re-
cursos aquestes polítiques i que puguin esdevenir reals. El Pla de desenvolupament de polítiques 
d’ocupació (PDPO) document que recull les polítiques d’ocupació en els propers anys, també és 
un bon pilar per tal d’assolir els objectius que ha de tenir un bon servei públic d’ocupació, estar al 
serveis de les persones oferint serveis de qualitat.
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En aquest sentit, cal aprofitar els fons europeus que tenim a l’abast per aconseguir revertir situa-
cions d’atur, de millora de capacitats, reciclatge, reorientació, en resum tot el que té a veure amb 
l’increment de l’ocupabilitat de les persones treballadores i la formació al llarg de la vida, per tal de 
poder afrontar els reptes del futur mercat de treball en les millors condicions. 

La millora de l’ocupació i dels salaris són claus per la recuperació econòmica ja que contribueixen 
a la reactivació de la demanda interna, però aquestes millores han d’anar acompanyades d’una 
activació de les polítiques d’inversió dels fons europeus per tal de reforçar el teixit productiu i trans-
formar-lo, garantint una transició justa en el marc de la digitalització i de la sostenibilitat ambiental.
Com hem pogut conèixer a través del document, la precarietat continua recaient sobretot en les 
dones, però també és sabut que recau entre els joves i altres col·lectius vulnerables. Així doncs, 
pren més sentit que mai utilitzar eines claus en la negociació col·lectiva com els plans d’igualtat per 
tal de garantir la igualtat en l’accés a una ocupació. Cal recuperar el protagonisme de la negociació 
col·lectiva, a través de la reforma laboral, per garantir els drets de les persones treballadores a les 
empreses. I en aquestes darreres, cal tenir present que tota ajuda econòmica pública en format 
prestacions, bonificacions o inversions han de tenir com a objectiu i referent, l’ocupació de qualitat.

Un any més hem pogut evidenciar els defectes estructurals que arrossega el nostre mercat de 
treball, que més sovint del desitjat, es tradueixen en la xacra de la pobresa laboral, és a dir, entre 
els treballadors i treballadores que malgrat tenir una feina no tenen garantits uns ingressos mínims 
per viure dignament. Mirar al futur, per plantejar solucions als reptes i a les incerteses, comporta 
voler corregir la dualitat del mercat de treball i creure que la recuperació no passa per precaritzar 
més els llocs de treball d’escàs valor afegit i amb condicions de treball precàries, sinó corregir les 
desigualtats existents. De la mateixa manera, que no es pot tolerar en cap cas, la presència de 
treball extraordinari no retribuït, fet que comporta assumir grans càrregues de treball, a més de 
fer-ho a cost zero per part de l’empresa.

Per tot el que hem exposat, i davant la situació d’incertesa en la que ens trobem, exigim als poders 
públics que vetllin per revertir la situació de la manera més igualitària possible, posant al centre 
la ciutadania. Creiem que la recuperació i la transformació d’un teixit productiu que ha esdevingut 
inútil, excloent i precaritzador de les condicions de treball, per un model que aposti fermament per 
l’ocupació de qualitat, ha de servir per evolucionar cap a la plena ocupació en sectors modernit-
zats, adaptats, amb robustesa per afrontar nous reptes econòmics i contribuir al benestar de les 
persones, garantint una vida digna a les persones treballadores i a la ciutadania en general.


