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1. Anàlisi del mercat de treball 

L’any 2020 ha estat totalment condicionat per la irrupció de la COVID-19 i les mesures per 
frenar-la. Així, la població ocupada ha disminuït un 3,1% l’any 2020, trencant un període de 
sis anys consecutius de creixement, mentre que el nombre d’hores treballades ha retrocedit 
un 13,2%. Aquest descens s’ha produït en un context de contracció molt intensa de l’activi-
tat, on el PIB català ha retrocedit l’11,5% en termes reals durant l’any 2020, la productivitat 
aparent del treball ha disminuït un 0,1% en termes reals, mentre que els costos laborals 
unitaris han augmentat un 3,5%.1  De fet, la pèrdua de població ocupada no ha estat més 
gran per l’ús generalitzat dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), com es 
veurà més endavant en aquest capítol. 

TAULA III.1.T1 Principals indicadors del mercat de treball. Catalunya, 2019-2020 

  2020 
Variació 2019-

2020 (%) 
Taxa 2020 (%) 

Variació de la 
taxa 2019-2020 

(pp) 

Població* 7.780 1,4 - - 

En edat de treballar 4.915 0,7 - - 

Activa 3.778 -1,3 76,9 -1,5 

Ocupada 3.297 -3,1 67,1 -2,6 

-treball a temps parcial 449 -8,4 13,6 -0,8 

-temporal 551 -12,4 19,7 -2,0 

Aturada 481 13,4 12,7 1,6 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Població a 1 de gener de l’any 2020. La resta fa referència a població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE) i Idescat. 

La població en edat de treballar ha augmentat per quart any consecutiu, mentre que la 
població activa ha retrocedit lleugerament (-1,3%). Aquest descens de la població activa ha 
permès que la població desocupada hagi augmentat menys del que es podria esperar, tot i 
un increment del 13,4%, i s’hagi situat lleugerament per sobre de les 480.000 persones. 
Una part d’aquests descens de l’activitat s’explica per l’augment dels inactius desanimats i 
la resta d’actius potencials (la població inactiva ha augmentat un 7,8% l’any 2020, amb 
82.000 persones inactives més que l’any 2019). És a dir, hi ha població que en altres cir-
cumstàncies s’hauria classificat com a desocupada, però que s’ha classificat com a inactiva 
perquè no busca feina, en bona mesura per les restriccions per frenar la pandèmia, espe-
cialment durant el segon trimestre, coincidint amb el confinament domiciliari. 

La taxa d’activitat ha disminuït i s’ha situat al 76,9% (-1,5 punt percentuals –pp- respecte a 
l’any 2019), mentre que la taxa d’ocupació ha retrocedit fins al 67,1% (-2,6pp respecte al 
2019). En canvi, la taxa d’atur ha augmentat fins al 12,7% (+1,6pp que l’any 2020). 

El nombre d’assalariats/ades amb contracte temporal s’ha reduït (-12,4%) més del que ho 
ha fet la població assalariada, el que ha derivat en un descens de la taxa de temporalitat 
fins al 19,7% (-2,0pp respecte a 2019). Així mateix, la població ocupada a temps parcial ha 

 
1 Per a una anàlisi detallada de la conjuntura macroeconòmica, vegeu el capítol I d’aquesta Memòria. 
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disminuït més (-8,4%) del que ho ha fet la població ocupada, amb un descens de la taxa de 
treball a temps parcial fins al 13,6% (-0,8pp). 

GRÀFIC III.1.G1 Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual segons re-
lació amb l’activitat. Catalunya, 2008-2020 
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1.1. Població en edat de treballar2 

La població en edat de treballar ha crescut l’any 2020 (+0,7%) per quart any consecutiu. 
Així, la població de 16 a 64 anys se situa en poc menys de 4.915.000 persones, mentre que 
el pes de les persones en edat de treballar sobre el total de la població s’ha situat en un 
64,9%, tot just 0,1pp més que l’any 2019. Aquest creixement de la població en edat de 
treballar l’any 2020 ha estat positiu per a la majoria dels grups de població estudiats, ex-
cepte la població de nacionalitat espanyola (-0,1%) i la de 35 a 54 anys (-0,7%). Així, ha 
augmentat especialment la població de nacionalitat estrangera (+4,3%), la de 16 a 24 anys 
(+3,3%) o la de 55 a 64 anys (+2,3%).3 

  

 
2 Vegeu el capítol IV.1 d’aquesta Memòria per a una anàlisi més detallada de l’evolució de la població a 
Catalunya. 
3 Vegeu annex, taula III.1.A.T2. 
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GRÀFIC III.1.G2 Població en edat de treballar (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i na-
cionalitat. Catalunya, 2005-2020 
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1.2. Població activa 

La població activa ha retrocedit l’any 2020 (-1,3%) fins als poc més de 3.778.000 persones, 
amb una taxa d’activitat que ha disminuït 1,5pp entre 2019 i 2020, fins al 76,9%. 

La població activa decreix entre la població de 16 a 24 anys i creix entre la de 55 a 64 
anys. 

Analitzant-ho per col·lectius4, l’any 2020 destaca el descens de la població activa de nacio-
nalitat espanyola (-1,7%), la de 16 a 24 anys (-5,4%), la de 25 a 34 anys (-1,8%) o la de 35 
a 54 anys (-2,0%). En canvi, la població activa de 55 a 64 anys ha crescut durant el 2020 
(+4,0%), així com la de nacionalitat estrangera (+0,5%). Per gèneres, la població activa 
retrocedeix una mica més entre les dones (-1,4%) que entre els homes (-1,2%) l’any 2020. 

 
4 Vegeu annex, taula III.1.A.T3, per informació detallada per tots els col·lectius. 
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GRÀFIC III.1.G3 Població activa (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Ca-
talunya, 2005-2020 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Les variacions en la taxa d’activitat l’any 2020 són força homogènies, amb un descens ge-
neralitzat que és més intens entre la població de 16 a 24 anys (-3,8pp) i la de nacionalitat 
estrangera (-2,7pp). En canvi, la taxa d’activitat creix entre la població de 55 a 64 anys 
(+1,1pp). Així, entre la població de 16 a 24 anys, la taxa d’activitat se situa al 41,4%, allu-
nyant-se de la resta de col·lectius. Aquesta situació contrasta amb la taxa d’activitat de la 
població de 55 a 64 anys (65,7%), que convergeix cap a la mitjana. De la mateixa manera, 
la taxa d’activitat femenina (73,2%) s’apropa molt lentament a la masculina (80,6%) fins als 
7,5pp, gairebé un terç de la diferència registrada l’any 2005 (19,8pp), en un procés de con-
vergència que s’ha alentit els últims anys. En canvi, la taxa d’activitat de la població de 
nacionalitat estrangera s’allunya de la de nacionalitat espanyola (73,3% i 77,6%, respecti-
vament), fruit del mal comportament observat l’any 2020.  

1.3. Població ocupada 

La població ocupada s’ha reduït un 3,1% durant l’any 2020, amb vora 106.000 persones 
ocupades menys que el 2019, amb un segon trimestre on es van perdre més de 220.000 
llocs de treball, el pitjor trimestre de la sèrie històrica.5 Això fa que l’any 2020 es trenqui una 
sèrie de sis anys consecutius de creixement de la població ocupada, situant-la en poc més 
de 3.297.000 persones, amb una taxa d’ocupació del 67,1% al conjunt de l’any, 2,6pp 
menys que el 2019. 

El descens de la població ocupada es concentra al segon trimestre de 2020, el pitjor 
de la sèrie històrica. 

 
5 Vegeu annex, gràfic III.1.A.G1. 



Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 8 

Si s’estudien els fluxos de l’EPA6 de la població ocupada, s’observa que augmenta tant el 
percentatge de població que transita d’un lloc de treball a l’atur entre un trimestre i l’altre 
(2,4% de mitjana l’any 2019, per 2,7% l’any 2020), com el percentatge de població que 
transita de l’ocupació a la inactivitat (2,5% l’any 2019, per 3,6% l’any 2020). Així doncs, el 
percentatge de població que es manté ocupat d’un trimestre a l’altre retrocedeix de forma 
notable (del 95,1% al 93,7%, 1,4pp menys). 

Si s’estudia la variació de l’ocupació per grups de població s’observa un descens generalit-
zat i molt desigual de la població ocupada l’any 2020. Aquest és especialment significatiu 
entre la població de 16 a 24 anys (-15,4%) i de 25 a 34 anys (-5,2%), entre la població de 
nacionalitat estrangera (-5,6%) i entre les dones (-3,5%). A l’altre extrem, destaca la pobla-
ció ocupada de 55 a 64 anys, que creix l’any 2020 (+4,9%).7 

El descens de la població ocupada és especialment intens entre els joves, la població 
de nacionalitat estrangera i les dones. 

Tal com ja va passar a la crisi de 2008, la pèrdua de població ocupada es concentra entre 
la població jove i la de nacionalitat estrangera. A diferència de llavors, però, l’any 2020 la 
pèrdua de llocs de treball és més intensa entre les dones que entre els homes, probable-
ment pel patró sectorial en la destrucció d’ocupació, més concentrat a la construcció i la 
indústria l’any 2008 i molt intens en alguns serveis l’any 2020, com es veurà més endavant. 

  

 
6 Els fluxos de l’EPA analitzen el trànsit de l’individu entre les diferents situacions en relació amb el mercat de 
treball (ocupat, aturat i inactiu). Les dades, proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu, 
analitzen 5/6 parts de la mostra de l’EPA entre dos trimestres consecutius per la població de 16 a 64 anys. 
Les dades es proporcionen per trimestres i s’utilitzen sèries trimestrals agregades de l’EPA per obtenir una 
mitjana ponderada del conjunt de l’any. Un any consisteix en les transicions del 4t trimestre de l’any anterior 
al 1r de l’any considerat, del 1r al 2n, del 2n al 3r i del 3r al 4t de l’any d’anàlisi. Les dades que es mostren en 
aquesta Memòria fan referència al percentatge de població que, en mitjana anual, transita d’un estat a un altre 
entre dos trimestres d’aquell any. 
7 Vegeu annex, taula III.1.A.T4. 
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GRÀFIC III.1.G4 Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. 
Catalunya, 2005-2020 
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Pel que fa a la taxa d’ocupació, el descens també ha estat generalitzat, amb l’excepció de 
la població de 55 a 64 anys, on aquesta augmenta fins al 59,5% (+1,5pp). Així, el retrocés 
ha estat més intens entre la població de 16 a 24 anys (-6,0pp), la de 25 a 34 anys (-4,4pp) 
i l’estrangera (-5,9pp), mentre que el descens de la taxa d’activitat femenina (-2,7pp) ha 
estat similar al de la masculina (-2,5pp). Tot plegat ha fet que les taxes d’ocupació de la 
població de 16 a 34 anys empitjoressin més que les de la població de 35 a 64 anys, tal com 
va succeir durant la crisi de 2008. De la mateixa manera, la reducció de la taxa d’ocupació 
també ha estat més intensa entre la població de nacionalitat estrangera, com al 2008. A 
diferència de llavors, però, l’any 2020 la reducció de la taxa d’ocupació ha estat més intensa 
entre les dones que entre els homes, tot i que la diferència és petita. 

L’any 2020 la població ocupada ha disminuït per a tots els nivells de qualificació, però ho 
ha fet menys entre el personal tècnic i directiu (-1,2%), s’ha situat al voltant de la mitjana en 
el cas dels treballadors qualificats no manuals (-3,1%) i manuals (-3,3%) i ha retrocedit molt 
entre els no qualificats (-9,6%). També ha estat heterogeni el descens de la població ocu-
pada segons els nivells formatius.8 Així, destaca el retrocés entre la població ocupada amb 
estudis de primària o inferiors (-15,6%) i els de segona etapa d’educació secundària amb 
orientació general (-7,9%). En canvi, el descens ha estat més moderat entre la població 
ocupada amb estudis de primera etapa de secundària (-3,2%) i educació superior (-2,2%), 
mentre que ha augmentat la població ocupada amb estudis de segona etapa de secundària 
amb orientació professional (+6,0%). 

 
8 Vegeu el capítol IV.3 d’aquesta Memòria per a més informació sobre educació a Catalunya. 
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Per sectors d’activitat econòmica, les dades de l’EPA mostren un descens de la població 
ocupada més intens a l’agricultura (-10,6%) i la indústria (-5,7%), mentre que al serveis la 
població ocupada s’ha reduït menys (-2,8%) i a la construcció inclús ha crescut (+2,7%).9 

La població ocupada s’ha reduït especialment a les províncies de Girona (-4,2%) i Barce-
lona (-3,3%), mentre que a Lleida (-0,7%) i Tarragona (-1,8%) el descens ha estat més 
moderat. Així, la taxa d’ocupació l’any 2020 s’ha reduït sobretot a Girona (-3,5pp, fins al 
67,1%) i Barcelona (-2,7pp, fins al 67,4%), mentre que a Lleida (-1,3pp i 70,2%) i Tarragona 
(-1,9pp i 63,0%) la taxa s’ha reduït menys. Tot i així, la província de Tarragona segueix a la 
cua pel que fa a la taxa d’ocupació i la de Lleida al capdavant. 

ERTO i hores efectives treballades 

Tot i que les dades sobre variació de la població ocupada són útils per analitzar els llocs de 
treball que s’han destruït, l’ús generalitzat dels ERTO impedeix tenir una imatge nítida del 
nombre de treballadors afectats per les mesures adoptades per contenir la pandèmia. 
Aquest exercici es podria fer analitzant la població ocupada, restant-li els afectats per ex-
pedients de regulació o estudiant les hores efectives treballades de la població ocupada, 
una altra variable que permet aproximar el descens de l’activitat al mercat de treball. Així, 
el nombre d’hores efectives treballades entre la població de 16 a 64 anys durant l’any 2020 
ha estat un 13,2% més baix que l’any 2019, un descens molt més acusat que el de la po-
blació ocupada (-3,1%) i similar al de la població ocupada quan se li resta la població esti-
mada en ERTO (-13,1%).10 El descens més acusat de les hores efectives treballades es 
produeix el segon trimestre de 2020 (-29,8% que el mateix trimestre de 2019), coincidint 
amb el confinament domiciliari. Aquesta diferència entre la variació de les hores efectives 
treballades i la variació de la població ocupada de l’any 2020 contrasta amb la situació 
viscuda entre 2008 i 2013, on el gruix de la reducció d’hores treballades s’explicava pel 
descens de la població ocupada. Així doncs, els ERTO haurien servit de coixí per evitar 
acomiadaments i tancaments d’empreses. 

  

 
9 Aquest comportament sectorial contrasta amb el que es podria esperar atesa la classificació d’activitats 
essencials durant l’estat d’alarma inicial i les restriccions a l’activitat en fases posteriors de la gestió de la 
pandèmia, que han afectat sobretot els serveis. De fet, quan s’estudia l’evolució de l’afiliació, s’observa 
aquesta tendència. Això es podria explicar per problemes d’estimació de l’EPA pel que fa a l’estructura sec-
torial. 
10 A l’EPA s’ha considerat població en ERTO la població ocupada que no ha treballat la setmana de referència, 
o ha treballat menys hores de les habituals, per aturada parcial de l’empresa (per motius tècnics o econòmics) 
o per trobar-se en expedient de regulació d’ocupació. 
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GRÀFIC III.1.G5 Variació interanual de la població ocupada (16-64 anys) i hores efectives 
treballades (16-64 anys). Catalunya, 2006-2020 
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Quan la variació anual d’hores efectives treballades l’any 2020 s’estudia per grups d’edat, 
el descens és més intens entre la població de 16 a 24 anys (-26,8%), seguit de la de 25 a 
34 anys (-15,2%) i la de 35 a 54 anys (-12,9%), mentre que aquest descens és més moderat 
entre la de 55 a 64 anys (-7,0%). Per gènere, el descens d’hores efectives treballades és 
més gran entre els homes (-14,2%) que entre les dones (-11,9%), mentre que, per nacio-
nalitats, retrocedeix més entre la població de nacionalitat estrangera (-17,0%) que entre la 
de nacionalitat espanyola (-12,5%). 

Per nivell de qualificació professional, el nombre d’hores treballades es redueix sobretot 
entre el personal no qualificat (-19,5%), el qualificat no manual (-16,5%) i el qualificat ma-
nual (-13,9%), mentre que entre el personal tècnic i directiu, el descens se situa per sota de 
la mitjana (-8,9%). També és més intensa la reducció d’hores treballades entre la població 
amb educació primària o inferior (-31,6%), amb segona etapa d’educació secundària amb 
orientació general (-19,9%) o primera etapa d’educació secundària (-14,8%). En canvi, la 
reducció se situa per sota de la mitjana entre la població amb segona etapa d’educació 
secundària amb orientació professional (-8,7%) o amb educació superior (-9,3%). Així ma-
teix, per sectors, l’EPA també assigna un descens més gran d’hores efectives treballades 
a l’agricultura (-18,1%) o a la indústria (-15,8%) que als serveis (-12,6%) o a la construcció 
(-9,6%). Per últim, a escala territorial, el descens d’hores treballades és més intens a les 
províncies de Barcelona (-13,7%) i Girona (-13,2%) i se situa per sota la mitjana a Lleida (-
10,0%) i Tarragona (-11,0%). 

Analitzant dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu pel que fa als expedients de 
regulació d’ocupació acumulats durant l’any 2020, s’observa que el 72,9% de les persones 
treballadores afectades per aquests expedients treballaven al sector serveis, enfront d’un 
19,8% a la indústria, un 4,7% a la construcció, un 0,5% a l’agricultura i un 2,1% sense 
especificar el sector d’activitat. Dins del sector serveis, destaquen sobretot l’hostaleria 
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(24,7% del total de persones afectades; 21,2% als serveis de menjar i begudes i 3,5% als 
serveis d’allotjament), el comerç i reparació de vehicles de motor i motocicletes (15,4% del 
total) i les activitats culturals i esportives i altres serveis (10,9%). Així mateix, destaca que 
de les persones treballadores afectades per expedients de regulació d’ocupació, el 85,5% 
es trobava en un expedient per suspensió del contracte, el 13,7% en un de reducció de la 
jornada i el 0,8% en un d’extinció. 

Afiliació a la Seguretat Social 

Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació a Catalunya l’any 2020 ha disminuït un 2,4% 
respecte a l’any 2019, el que equival a unes 84.000 afiliacions menys. Això situa la mitjana 
d’afiliacions en poc menys de 3.368.000, incloent-hi la població treballadora en ERTO, una 
situació que no comporta una baixa en l’afiliació.11 Aquest descens és inferior al que estima 
l’EPA per a la població ocupada (-3,1%). Així, el nombre d’afiliacions en règim general12 ha 
retrocedit un 2,7% (més de 79.000 baixes), mentre que l’afiliació en règim especial de tre-
balladors autònoms ha disminuït un 0,8% (unes 4.700 baixes en l’agregat) i les afiliacions 
en règim especial del mar ha baixat un 5,0% (vora 300 baixes). 

L’Idescat també ofereix dades d’afiliacions per tots els règims, per l’últim dia de cada tri-
mestre i per divisions d’activitat econòmica. Així, segons dades d’Idescat, el nombre d’afili-
acions l’any 2020 hauria retrocedit un 3,4%, un descens més pronunciat del registrat amb 
dades de la Seguretat Social pel conjunt de l’any (-2,4%), però similar a la que estima l’EPA 
per la població ocupada (-3,1%). Segons aquestes dades, el descens en el nombre d’afili-
acions hauria estat especialment intens a l’agricultura (-4,0%) i als serveis (-3,8%), mentre 
que a la construcció (-2,3%) o a la indústria (-2,1%) aquest hauria estat més moderat. Així, 
el sector serveis concentra el 85,5% de l’afiliació perduda, seguida de la indústria, amb el 
8,5%.13 

La variació de l’afiliació ha seguit un patró sectorial molt accentuat. Així, el descens 
en afiliació ha estat especialment intens a l’hostaleria, les activitats culturals i espor-
tives i altres serveis, així com les activitats administratives i serveis auxiliars. 

Si es desagrega la informació sectorial per branques d’activitat, a la indústria s’observa un 
comportament diferenciat de l’afiliació a les indústries extractives, energia aigua i residus 
(+5,0%) i, en menor mesura, a la química i el cautxú (+0,4%). A la resta de branques indus-
trials l’afiliació disminueix més que al conjunt del sector, sent especialment intens a la me-
tal·lúrgia (-4,3%). Dins del sector serveis destaca el descens de l’afiliació a l’hostaleria (-
15,7%), les activitats culturals i esportives, i altres serveis (-7,2%), les activitats administra-
tives i serveis auxiliars (-6,3%) o el comerç al detall (-3,8%). Aquestes branques, juntes, 
representen més de tres quartes parts de l’afiliació perduda l’any 2020. A l’altre extrem, 
l’afiliació creix a la informació i comunicacions (+1,3%), l’Administració pública (+1,8%) o la 
sanitat i serveis socials (+1,8%).  

TAULA III.1.T2 Afiliació(1), per branques d’activitat. Catalunya, 2019-2020 

 
11 A finals de l’any 2020, 172.735 persones es trobaven en ERTO a Catalunya. 
12 El règim general inclou el sistema especial agrari i el sistema d’empleats de la llar. 
13 Aquestes variacions no tenen en compte la població afectada per ERTO, que varia per sector i branca 
d’activitat. 
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  2020 
Var. 

19-20 
(%) 

Pes 
2020 
(%) 

Var. 
pes 
(pp) 

Var. 
abso-
luta 

19-20  

Pes 
varia-

ció 
(%) 

Agricultura 56 -4,0 1,7 0,0 -2 2,0 

Indústria 475 -2,1 14,2 0,2 -10 8,5 

Indústries extractives, energia, aigua i residus 34 5,0 1,0 0,1 2 -1,4 

Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 156 -3,2 4,7 0,0 -5 4,4 

Química i cautxú 85 0,4 2,6 0,1 0 -0,3 

Metal·lúrgia 71 -4,3 2,1 0,0 -3 2,7 

Maquinària, material elèctric i de transport 128 -2,8 3,8 0,0 -4 3,1 

Construcció 203 -2,3 6,1 0,1 -5 4,0 

Serveis 2.611 -3,8 78,1 -0,3 -102 85,5 

Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 258 -2,5 7,7 0,1 -7 5,5 

Comerç detall 324 -3,8 9,7 0,0 -13 10,6 

Transport i emmagatzematge 175 -2,9 5,2 0,0 -5 4,4 

Hostaleria 232 -15,7 6,9 -1,0 -43 36,2 

Informació i comunicacions 119 1,3 3,6 0,2 2 -1,3 

Activitats financeres i assegurances 65 -0,4 1,9 0,1 0 0,2 

Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 253 -1,3 7,6 0,2 -3 2,8 

Activitats administratives i serveis auxiliars 269 -6,3 8,0 -0,2 -18 15,1 

Administració pública 212 1,8 6,3 0,3 4 -3,2 

Educació 164 -3,1 4,9 0,0 -5 4,4 

Sanitat i serveis socials 302 1,8 9,0 0,5 5 -4,5 

Activitats culturals i esportives, i altres serveis 237 -7,2 7,1 -0,3 -18 15,4 

Total 3.345 -3,4 100,0 0,0 -119 100,0 

Unitats: milers d’afiliacions, percentatges i punts percentuals. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2019 i 2020. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Si s’estudia l’afiliació l’any 2020 als serveis per divisions d’activitat econòmica, s’observa 
que, dins de l’hostaleria, el descens de l’afiliació és més intens als serveis d’allotjament (-
28,0%) que als serveis de menjar i begudes (-12,7%), tot i que la primera branca explica el 
12,4% de l’afiliació perduda l’any 2020 i la segona el 23,8%, fruit del pes més gran dels 
serveis de menjar i begudes sobre l’afiliació. Dins de les activitats administratives i serveis 
auxiliars, el descens més intens es produeix en les activitats relacionades amb l’ocupació 
(-21,7%), que explica el 10,0% de la pèrdua d’afiliació del conjunt de l’economia. També 
són molt destacats, dins d’aquesta branca, els retrocessos de les activitats de les agències 
de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen (-
12,2%) i les activitats de lloguer (-9,3%). Per últim, dins de les activitats culturals, esportives, 
i altres serveis, sobresurt el retrocés a les activitats de creació, artístiques i d'espectacles (-
13,4%), les activitats esportives, recreatives i d’entreteniment (-9,5%), les activitats de les 
llars que donen ocupació al personal domèstic (-6,3%) o les altres activitats de serveis per-
sonals (-6,1%). En qualsevol cas, però, el descens dins d’aquesta branca d’activitat és ge-
neralitzat. 

La Seguretat Social ofereix dades d’afiliació mensuals que permeten copsar millor l’evolució 
d’aquesta durant l’any 2020, tot i tenir un nivell de desagregació sectorial més baix que les 
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dades d’Idescat (es desagrega per seccions d’activitat enlloc de fer-ho per divisions) i limi-
tar-se, també, al règim general i al règim especial de treballadors autònoms. Així, quan 
s’estudia la variació interanual de l’afiliació per sectors d’activitat econòmica i mesos, s’ob-
serva un millor comportament de l’agricultura, que tot i perdre població afiliada ho fa a un 
ritme similar al d’abans de la pandèmia i sense patir grans variacions durant el confinament 
domiciliari. Així mateix, la construcció és un altre sector que acaba l’any amb un volum de 
població afiliada similar al de 2019, tot i haver estat el sector amb el descens més brusc en 
afiliació a l’abril. En canvi, la indústria presenta un descens més moderat de l’afiliació que 
la construcció arran del confinament domiciliari, però amb prou feines la recupera els mesos 
posteriors: al maig l’afiliació retrocedia un 3,0% i al desembre encara perdia un 2,0%. Per 
últim, el sector serveis és el que pateix un descens més acusat de l’afiliació els primers 
mesos de pandèmia, juntament amb la construcció. A diferència d’aquesta última, però, la 
recuperació és més lenta quan s’acaba el confinament domiciliari: si al juny el descens en 
l’afiliació era del 5,5%, al desembre la pèrdua se situava en un 2,4%. 

Quan s’estudien les seccions d’activitat industrials, durant el confinament, l’evolució és si-
milar, atenent les dinàmiques prèvies a la pandèmia. Ara bé, a l’estiu les dinàmiques co-
mencen a divergir, amb una recuperació de l’afiliació a les indústries extractives, d’energia, 
aigua i residus i un cert estancament a les indústries manufactureres. 
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GRÀFIC III.1.G6 Variació interanual de l’afiliació mitjana(1), per sector d’activitat, bran-
ques d’activitat industrials i de serveis(2) i mesos. Catalunya, 2020 
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Font: elaboració pròpia a partir de la Seguretat Social. 

En el cas de les branques d’activitat del sector serveis, s’observa que totes redueixen l’afi-
liació o el creixement de l’afiliació durant el confinament domiciliari, depenent de la situació 
prèvia a la pandèmia. L’única excepció són les activitats sanitàries i de serveis socials, on 
la desacceleració en el creixement de l’afiliació es produeix al juny, enlloc de fer-ho entre el 
març i el maig. A la resta de branques, la intensitat del descens o la desacceleració varia, 
amb l’hostaleria com la branca més afectada, seguida de les activitats culturals i esportives 
i altres serveis, ambdues amb efectes que perduren al llarg de tot l’any 2020. Així mateix, 
el descens anual de l’afiliació també és més intens a les activitats administratives i serveis 
auxiliars, tot i que es recuperen després del confinament domiciliari, i al comerç, que no 
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recupera el gruix de la pèrdua d’afiliació derivada del confinament inicial. També destaquen 
les activitats financeres i d’assegurances, una branca d’activitat que va patir un ajust impor-
tant durant la crisi de 2008 i que tanca el 2020 amb una afiliació similar a la de 2019, sense 
haver patit en excés els efectes de la pandèmia. De la mateixa manera, sobresurt el com-
portament a l’Administració pública que tanca l’any amb un creixement de l’afiliació més 
intens que a principis d’any. Per últim, destaca el comportament de l’educació, una branca 
on l’afiliació es redueix molt durant el confinament i que tanca l’any amb una pèrdua consi-
derable d’afiliació (-3,1% al desembre). Aquesta branca presenta un pic a l’agost, coincidint 
amb el període de vacances escolar, associada a l’estacionalitat de l’activitat. 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ofereix 
dades detallades d’afiliació a Catalunya a través de l’Observatori del Treball i Model Pro-
ductiu (OTMP). A partir d’aquestes dades es poden treballar variables que no apareixen a 
l’EPA o a les estadístiques de la Seguretat Social o Idescat, com per exemple l’afiliació 
segons el nombre de treballadors al compte de cotització.14 Tot i que, en el moment d’ela-
boració d’aquesta Memòria, les dades només estan disponibles fins al tercer trimestre de 
2020, s’observa un descens força homogeni de l’afiliació segons la mida de l’empresa, so-
bretot durant el segon trimestre de l’any 2020. Al tercer trimestre, però, s’observa un des-
cens més important de l’afiliació a les empreses més petites i més moderat a les empreses 
més grans (les de més de 1.000 treballadors fins i tot incrementen el nombre d’afiliacions).15 

Amb dades d’afiliació d’Idescat16 d’àmbit comarcal es pot veure que el descens de la pobla-
ció afiliada és generalitzat i totes les comarques han perdut població afiliada. Aquest des-
cens és especialment intens a comarques com l’Aran (-9,8%), La Selva (-7,4%) o el Tarra-
gonès (-5,2%), totes amb un pes important de l’hostaleria, la branca d’activitat més afectada 
per les mesures de restricció de l’activitat. El descens també és considerable a altres zones 
de costa (com el Baix Camp, l’Empordà, el Maresme o el Barcelonès) o de muntanya (Alta 
Ribagorça o el Pallars Sobirà) i a la Conca de Barberà, al Segrià o l’Alt Camp. A la resta de 
comarques el descens és menys intens, entre les que en destaquen algunes on la població 
afiliada varia poc, com és el cas del Moianès (-0,1%), la Segarra (-0,3%) o el Pla de l’Estany 
(-0,5%). 

  

 
14 Les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fan referència a l’últim dia de cada trimestre 
per a l’afiliació en règim general, règim especial de la mineria i el carbó i règim especial de treballadors autò-
noms. Així doncs, les dades no són comparables amb les que ofereix la Seguretat Social (en mitjana anual i 
incloent-hi tots els règims de cotització), ni amb les dades de població ocupada de l’EPA. 
15 Les dades d’augment de l’afiliació per mida d’empresa fan referència exclusivament al règim general i règim 
especial de la mineria i el carbó. 
16 S’utilitzen les dades que proporciona Idescat atès que incorpora tots els règims de cotització i corregeix la 
informació que proporciona la Seguretat Social en base al padró poblacional. A escala territorial, no s’hi inclou 
la població que treballa a Catalunya però està empadronada fora de Catalunya. Les dades d’Idescat utilitza-
des, a diferència de les de la Seguretat Social o les de l’Observatori del Treball i Model Productiu, fan refe-
rència a persones afiliades, no a afiliacions. 
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MAPA III.1.M1 Població afiliada(1) per comarques, variació anual. Catalunya, 2019-2020 
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Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2019 i 2020. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

El treball a temps parcial 

La població ocupada a temps parcial ha retrocedit molt l’any 2020 (-8,4%), a molta distància 
del descens de la població ocupada a temps complet (-2,2%). Això ha derivat en un descens 
de la taxa de treball a temps parcial (-0,8pp), que s’ha situat en un 13,6%. 

La taxa de treball a temps parcial ha retrocedit l’any 2020 fruit de la pèrdua de llocs 
de treball a temps parcial, molt més intensa que la dels llocs de treball a temps com-
plet. 

El percentatge de població que treballa a temps parcial de forma involuntària17 s’ha situat 
al 42,9% l’any 2020 (amb poc més de 192.000 persones), 0,3pp més que l’any anterior. 
Això s’explica per un descens del 7,8% dels treballadors/ores a temps parcial involuntari, 
un retrocés lleugerament més moderat que el de la població que treballa a temps parcial. 

Pel que fa als fluxos de l’EPA, quan s’analitza el percentatge de població que transita d’un 
lloc de treball a l’atur en funció de si treballa a temps complet o temps parcial, s’observa un 
percentatge més alt entre les persones ocupades en un lloc de treball a temps parcial. Així, 
l’any 2020, el 6,1% de la població ocupada a temps parcial es trobava en situació d’atur al 
trimestre següent (0,9pp més que l’any 2019), per un 2,2% entre els treballadors/ores a 
temps complet (3,9pp menys que els treballadors a jornada parcial i 0,2pp més que l’any 
2019).  

 
17 Per no haver pogut trobar un lloc de treball a jornada completa. 
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En un context on el treball a temps parcial disminueix per a tots els col·lectius entre 2019 i 
2020, destaquen els descensos entre la població de nacionalitat estrangera (-23,2%), la de 
16 a 24 anys (-10,0%), la de 25 a 34 anys (-12,4%) i la femenina (-10,8%). 

GRÀFIC III.1.G7 Població ocupada (16-64 anys) que treballa a temps parcial, per grups 
d’edat, gènere i nacionalitat*. Catalunya, 2005-2020 
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L’any 2020 la taxa de treball a temps parcial s’ha comportat de forma heterogènia entre els 
diferents grups de població.18 Així, aquesta ha augmentat entre la població de 16 a 24 anys 
(+2,7pp) i la masculina (+0,1pp) i ha disminuït a la resta de grups de població, sent especi-
alment intens el descens entre les persones de nacionalitat estrangera (-3,9pp) i les dones 
(-1,7pp). Això fa que la taxa de treball a temps parcial de la població de 16 a 24 anys, molt 
més elevada que la resta, s’allunyi de la mitjana, mentre que la taxa de les dones i la po-
blació de nacionalitat estrangera, també més elevades que la mitjana, s’acostin a la resta 
de grups. En qualsevol cas, però, la taxa de treball a temps parcial de les dones (20,7%) 
segueix sent gairebé el triple que la dels homes (7,3%). 

El teletreball 

El confinament domiciliari i les restriccions a la mobilitat per frenar la pandèmia han derivat 
en un ús generalitzat del teletreball en aquelles activitats on era possible. Així, si el percen-
tatge de població ocupada que declarava treballar des de casa a Catalunya l'any 2019 (ja 
sigui ocasionalment o més de la meitat dels dies) era del 8,6%, el 2n trimestre de 2020 
aquest valor s'enfilava fins al 21,2%, amb un 18,5% de la població treballant-hi més de la 
meitat dels dies. Aquests valors s'han mantingut alts el tercer i el quart trimestres de 2020, 
amb unes 600.000 persones treballant des de casa. 

 
18 Vegeu annex, taula III.1.A.T5. 
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GRÀFIC III.1.G8 Població que treballa al domicili particular sobre la població ocupada, 
segons freqüència amb la qual hi treballa. Catalunya, 2006-2020 
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El teletreball derivat de la pandèmia ha tingut un cert component femení, doncs abans 
d’aquesta les dones representaven el 46,3% de la població ocupada que treballava al do-
micili particular a Catalunya i amb aquesta el percentatge ha arribat a superar el 50,0%. Així 
mateix, si abans de la COVID-19 el pes teletreball augmentava amb l’edat (fins als 35 anys), 
amb la crisi els valors s’han igualat, excepte pel grup d’edat de 16 a 19 anys, que segueix 
lluny de la mitjana, tot i que el pes teletreball també ha augmentat en aquesta franja d’edat. 

Així mateix, l'augment del teletreball s’ha produït principalment entre la població assalari-
ada, entre la qual el percentatge que teletreballava no arribava al 5,0% abans de la pandè-
mia i arran d’aquesta s’ha situat entre el 15,0% i el 20,0%, depenent del trimestre. En canvi, 
entre els/les autònoms/mes el pes del teletreball ja era elevat abans de la COVID-19 i ha 
variat poc (del 31,0% l’any 2019 al 31,0-32,0% l’any 2020, depenent del trimestre). 

1.3.1. Població assalariada 

Si s’analitzen les dades de l’EPA en funció de la situació professional, l’any 2020 la població 
ocupada a Catalunya decreix sobretot entre la població assalariada (-3,7%) i especialment 
entre l’assalariada al sector privat (-4,1%). L’altre col·lectiu on el descens és considerable 
és entre els/les empresaris/es amb assalariats/ades (-6,1%), mentre que el descens és 
menys acusat entre la població assalariada al sector públic (-1,0%) i creix entre els/les tre-
balladors/ores independents o empresaris/es sense assalariats/ades (+2,6%). 

El pes de la població assalariada sobre el conjunt de la població ocupada ha disminuït 0,5pp 
respecte al 2019 i se situa en el 84,8%. En canvi, el pes del sector públic sobre el conjunt 
d’assalariats/ades ha augmentat en 0,4pp fins a situar-se al 15,8%. 
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Temporalitat 

La població assalariada amb contracte temporal ha patit una davalla important l’any 2020 (-
12,4%) en comparació amb el descens de la població assalariada amb contracte indefinit (-
1,2%).19 Això ha suposat un descens de la taxa de temporalitat de 2,0pp, fins a situar-la al 
19,7%. 

El descens brusc de la població assalariada amb contracte temporal ha suposat un 
retrocés considerable de la taxa de temporalitat. 

La població assalariada amb contracte temporal ha retrocedit en tots els grups de població, 
excepte entre la població de 55 a 64 anys (+1,2%). Així, el descens és especialment acusat 
entre la població de 16 a 24 anys (-19,5%) o els homes (-16,8%) i no presenta grans dife-
rències en funció de la nacionalitat (-12,6% entre la població de nacionalitat espanyola i -
11,6 entre la de nacionalitat estrangera).20 Això fa que la taxa de temporalitat es redueixi 
més entre la població de 16 a 34 anys (-2,1pp entre la de 16 a 24 anys i -2,6pp entre la de 
25 a 34 anys), entre la població masculina (-2,7pp) i la de nacionalitat estrangera (-2,2pp). 
Tot i això, la taxa de temporalitat de la població de 16 a 24 anys i de 25 a 34 anys es manté 
per sobre de la mitjana, com també succeeix amb la població de nacionalitat estrangera i, 
en menor mesura, amb la població femenina. 

GRÀFIC III.1.G9 Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per grups 
d’edat*, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2005-2020 
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19 El 73,4% dels 106.000 llocs de treball assalariat de diferència entre els anys 2019 i 2020 eren amb contracte 
temporal. 
20 Vegeu annex, taula III.1.A.T6. 
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La reducció de la temporalitat s’ha limitat al sector privat, eixamplant el diferencial 
entre el sector públic i el sector privat. 

La població assalariada amb contracte temporal s’ha reduït sobretot al sector privat (-
14,9%), mentre que al sector públic amb prou feines ha variat (-0,5%). En canvi, el descens 
de la població assalariada amb contracte indefinit ha estat idèntic al sector públic que al 
sector privat (-1,2%). A resultes d’això, la temporalitat cau al sector privat (-2,4pp) i creix 
lleugerament al sector públic (+0,1pp), el que provoca que la temporalitat sigui clarament 
més alta al sector públic (24,5%) que al privat (18,8%). 

La població assalariada amb contracte temporal s’ha reduït de forma important a la indústria 
(-21,8%), seguida dels serveis (-11,8%) i l’agricultura (-11,1%), mentre que a la construcció 
ha augmentat (+1,0%).21 A aquest fet cal afegir-hi un fort descens de la població amb con-
tracte indefinit a l’agricultura (-10,2%) i descensos més moderats a la construcció (-2,7%), 
la indústria (-2,5%) i els serveis (-0,6%). La suma d’aquests factors ha suposat un descens 
de la taxa de temporalitat a la indústria (-2,6pp fins al 12,7%), els serveis (-2,0pp fins al 
20,9%) i l’agricultura (-0,2pp fins al 29,8%). En canvi, ha augmentat a la construcció (+0,8pp 
fins al 27,8%). Tot plegat ha suposat una certa divergència sectorial en termes de tempo-
ralitat. Per branques d’activitat, destaca la reducció de la taxa de temporalitat a la construc-
ció de maquinària, equips electrònics i material de transport, instal·lació i reparació indus-
trials (-4,0pp fins al 8,9%), al transport i emmagatzematge, informació i telecomunicacions 
(-5,4pp fins al 15,4%) i a la categoria altres serveis (-5,2pp fins al 26,9%). 

Es redueix molt el nombre de contractes firmats i disminueix de forma notable la ro-
tació al mercat de treball, sobretot durant els mesos de confinament domiciliari. 

El nombre de contractes firmats l’any 2020 ha disminuït un 33,1% respecte a l’any 2019, 
situant-se en poc menys de 2.240.000 contractes (13,9% indefinits i 86,1% temporals) se-
gons dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. Així, el nombre de contractes 
indefinits ha disminuït un 30,4%, mentre que el nombre de contractes temporals ho ha fet 
un 33,5%. Entre els principals contractes indefinits ha retrocedit més el nombre de contrac-
tes ordinaris (-32,7%) que el de contractes convertits en indefinits (-25,8%). Així mateix, 
entre els contractes temporals més utilitzats, el descens es produeix sobretot en els even-
tuals per circumstàncies de la producció (-37,3%), mentre que el nombre de contractes per 
obra i servei (-30,5%) i d’interinitat (-26,7%) disminueix menys. 

Tal com succeeix amb altres variables, la variació interanual en la contractació és especial-
ment intensa els mesos d’abril (-64,7%) i maig (-65,1%), coincidint amb el confinament do-
miciliari. A partir de llavors, la contractació es va recuperant fins al desembre, on el nombre 
de contractes segueix per sota del 80,0% de la que hi havia el mateix mes de 2019. Aquesta 
evolució és similar per als contractes indefinits i els contractes temporals. 

Per sectors d’activitat, la caiguda en la contractació ha estat especialment intensa al sector 
serveis (-37,0%), seguit de la indústria (-19,4%), la construcció (-19,2%) i l’agricultura (-
9,2%). Per seccions d’activitat, dins del sector serveis, destaca el descens en la contractació 

 
21 La mostra de la població assalariada a l’agricultura és inferior a 80 observacions, motiu pel qual cal inter-
pretar els valors amb cautela. En el cas de la població assalariada amb contracte temporal, la mostra també 
és insuficient en el cas de la construcció. 
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a les activitats artístiques i d’entreteniment (-56,8%) i l’hostaleria (-64,7%), més intens als 
serveis d’allotjament (-75,9%) que als serveis de menjar i begudes (-59,5%). 

Si s’estudien els contractes temporals firmats durant l’any 2020 en funció de la seva durada, 
el descens ha estat més acusat entre els contractes de menys d’un mes (-40,4%), seguits 
pels contractes d’1 a 6 mesos (-34,6%) i els de 6 mesos o més (-22,0%). Tot i això, el pes 
dels contractes de menys d’un mes s’ha mantingut elevat, amb el 39,3% dels contractes 
temporals (4,6pp menys que al 2019), enfront d’un 21,2% dels d’1 a 6 mesos i un 4,1% dels 
de 6 mesos o més. Dins dels contractes temporals, també destaquen els contractes firmats 
a través d’empreses de treball temporal (ETT). Així, aquests van reduir-se un 32,4% l’any 
2020, situant-se en poc menys de 528.000 contractes (el 27,4% dels contractes temporals, 
0,5pp més que l’any 2019). 

Una altra forma de mesurar la temporalitat és basant-se en les altes i baixes a l’afiliació. 
Així, si s’estudia la rotació al mercat de treball a partir de dades d’afiliació de la Seguretat 
Social, s’observa un descens important d’aquesta durant l’últim any: del 22,4% de l’any 
2019 al 16,3% de 2020 (un 72,8% de la que hi havia l’any anterior). Val a dir, però, que 
durant els mesos d’abril i maig, coincidint amb el confinament domiciliari, la taxa de rotació 
va situar-se al 8,4% i 8,2%, respectivament, menys del 40,0% que els mateixos mesos de 
l’any 2019. És a dir, si l’any 2019 cada mes entraven o sortien de l’ocupació més d’una 
cinquena part dels afiliats, l’any 2020 ho han fet una sisena part, però durant el confinament 
només ho feien un de cada dotze. Fent un exercici similar, i dividint el nombre de contractes 
firmats per les persones contractades amb aquests, s’obté l’índex de rotació. Segons dades 
de l’Observatori del Treball i Model Productiu, aquest ha disminuït de 2,57 contractes per 
persona contractada l’any 2019 fins a 2,22 l’any 2020, fruit d’un descens del 22,5% del 
nombre de persones contractades i del 33,1% del nombre de contractes firmats.22 

Segons les dades de fluxos de l’EPA que proporciona l’Observatori del Treball i Model Pro-
ductiu, el percentatge de població que s’ha mantingut ocupada d’un trimestre a l’altre amb 
un contracte indefinit ha estat del 96,0% l’any 2020 (1,4pp menys que l’any 2019), per un 
82,4% de la població amb un contracte temporal (1,9pp menys que l’any 2019 i 13,6pp 
menys que la població assalariada amb contracte indefinit). De la mateixa manera, el per-
centatge de població que ha transitat d’un lloc de treball a l’atur entre un trimestre i l’altre 
ha estat de l’1,4% entre els treballadors amb contracte indefinit (+0,3pp) i del 9,5% entre 
els que tenien contracte temporal (+0,8pp i 8,1pp més que els treballa-dors/res amb con-
tracte indefinit). Finalment, la transició de l’ocupació a la inactivitat també ha estat més baixa 
per a població assalariada amb contracte indefinit (2,6% i +1,1pp) que entre la població amb 
contracte temporal (8,1% i +1,0pp). 

1.4. Població desocupada 

La població desocupada ha augmentat un 13,4% l’any 2020, fins a situar-se en poc menys 
de 481.000 persones (56.000 persones més que l’any 2019). Això ha situat la taxa d’atur 
en un 12,7% (1,6pp més que l’any 2019). Val a dir, però, que aquestes dades no recullen 
les persones que han estat en situació d’ERTO al llarg del 2020. 

 
22 Vegeu annex, gràfic III.1.A.G7. 
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Si s’estudien els fluxos de l’EPA, el percentatge de població aturada que troba un lloc de 
treball d’un trimestre a l’altre s’ha reduït del 24,0% de l’any 2019 al 22,4% de 2020 (-1,7pp), 
després de 8 anys de creixement. Així mateix, el percentatge de població que es manté 
desocupada d’un trimestre a l’altre també s’ha reduït (51,5% l’any 2020, 2,3pp menys que 
l’any 2019). En canvi, el percentatge de població que ha transitat de l’atur a la inactivitat ha 
crescut molt: del 22,1% l’any 2019 al 26,1% l’any 2020 (+4,0pp). 

La taxa d’atur ha augmentat l’any 2020 i ho ha fet especialment entre la població jove, 
la de nacionalitat estrangera i la femenina. 

L’augment de la població aturada ha estat generalitzada, amb l’excepció de la població de 
55 a 64 anys (-3,6%), sent més intensa entre la població amb nacionalitat estrangera 
(+27,4%), de 16 a 24 anys (+22,8%), de 25 a 34 anys (+23,0%) i les dones (+15,4%). 

GRÀFIC III.1.G10 Població desocupada (16-64 anys), per grups d’edat*, gènere i naciona-
litat*. Catalunya, 2005-2020 
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La taxa d’atur l’any 2020 ha augmentat de forma desigual entre grups de població, amb 
increments importants entre la població de 16 a 24 anys (+7,8pp, fins al 34,0%), de 25 a 34 
anys (+3,0pp, fins al 15,1%), de nacionalitat estrangera (+5,0pp, fins al 23,5%) i la femenina 
(+2,0pp, fins al 13,5%).23 És a dir, la taxa d’atur ha augmentat en aquells grups que ja tenien 
una taxa d’atur més elevada, en un procés de divergència. 

Si s’estudien les dades de fluxos de l’EPA, s’observa que els col·lectius on més ha disminuït 
el percentatge de població que transita de l’atur a un lloc de treball d’un trimestre a l’altre 
l’any 2020 han estat la població de 30 a 44 anys (-2,7pp) i de 16 a 29 anys (-2,0pp), la 
femenina (-3,7pp) i la de nacionalitat estrangera (-2,6pp).24 Així mateix, els col·lectius on 

 
23 Vegeu annex, taula III.1.A.T7. 
24 Vegeu annex, gràfic III.1.A.G9. 
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més ha augmentat el trànsit de l’atur a la inactivitat són la població de 16 a 29 anys (+4,6pp) 
i la de 45 a 64 anys (+6,3pp), així com la de nacionalitat espanyola (+4,8pp).  

Creix molt la població que fa menys d’un any que es troba en situació d’atur, fruit de 
les mesures adoptades per contenir la pandèmia, i baixa el percentatge d’aquests 
que transiten de l’atur a l’ocupació d’un trimestre a l’altre. 

El nombre de persones en situació d’atur de llarga durada s’ha reduït (-8,9%) alhora que la 
població en situació d’atur de curta durada ha augmentat molt (+28,8%), un increment, 
aquest últim, que ja es va produir l’any 2019, tot i que amb menys intensitat.25 Això situa la 
incidència de l’atur de llarga durada en el 32,8%, 8,0pp menys que l’any 2019, un descens 
habitual a l’inici dels períodes recessius. Així doncs, el nombre de persones en situació 
d’atur de llarga durada se situa en poc més de 157.000 persones l’any 2020. Aquest feno-
men és més intens a mesura que augmenta l’edat de la persona (22,2% pels joves de 16 a 
24 anys i 50,7% per la població de 55 a 64 anys), tot i que durant el 2020 s’han reduït molt 
les diferències, fruit d’un descens en el percentatge de població en situació d’atur de llarga 
durada entre la població de més edat. 

El trànsit de l’atur a la inactivitat augmenta molt més entre la població en situació 
d’atur de llarga durada que entre la de curta durada. 

Si s’estudien els fluxos de l’EPA d’un trimestre a l’altre segons el temps que fa que l’individu 
va deixar l’última feina, s’observa que el percentatge de persones en situació d’atur que fa 
un any o menys que va deixar-la i que ha trobat un lloc de treball ha estat del 30,5% l’any 
2020 (4,5pp menys que l’any 2019). De la mateixa manera, però amb menys intensitat, 
entre els que feia més d’un any que l’havien deixada aquest percentatge ha baixat fins a 
l’11,7% (1,6pp menys que l’any 2019 i 18,8pp menys que els aturats/des de curta durada). 
En canvi, la permanència a l’atur s’ha reduït molt més per a les persones en situació d’atur 
de llarga durada (-7,1pp, fins al 53,1%) que per a les persones en situació d’atur de curta 
durada, entre les quals ha augmentat (+1,5pp, fins al 51,6%). Això s’explica pel trànsit a la 
inactivitat, que ha crescut molt més entre les persones en situació d’atur de llarga durada 
(+8,7pp, fins al 35,2%) que entre les persones en situació d’atur de curta durada (+3,0pp, 
fins al 17,9%). És a dir, el descens de la població en situació d’atur de llarga durada que 
s’observa es deu al trànsit cap a la inactivitat, més intens en aquest col·lectiu.  

El percentatge de llars on tots els seus membres actius està ocupat ha disminuït 1,8pp l’any 
2020 fins a situar-se al 81,1%. Això s’ha traduït en un augment de les llars on hi conviuen 
membres ocupats i aturats (12,2% i +0,8pp) i de les llars on cap dels seus membres actius 
té feina (6,6% i +1,0pp). Tot i que aquesta situació és pitjor que la de 2019, queda lluny del 
moment més crític de la crisi anterior. 

 
25 El descens del nombre de persones en situació d’atur de llarga durada té a veure amb un trànsit cap a la 
inactivitat més gran en aquest col·lectiu, fruit de la classificació que en fa l’EPA. Si s’estudien dades d’atur 
registrat, s’observa que la població que fa un any o més que busca feina ha augmentat un 18,8% l’any 2020, 
per un 22,6% entre la població que fa menys d’un any que en busca. Així mateix, mentre que el creixement 
de la població que fa menys d’un any que busca feina es va produir, sobretot, entre març i juny de 2020 i a 
partir de llavors el creixement s’ha moderat, entre la població que fa més d’un any que busca feina, l’augment 
al llarg de 2020 s’ha anat intensificant a mesura que passaven els mesos. 
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GRÀFIC III.1.G11 Llars agrupades pel nombre d’actius(1) en situació d’atur. Catalunya, 
2007-2020 
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Unitats: percentatges. 
(1) Mínim un actiu a la llar. 
Nota: l’escala dreta fa referència a les llars amb tots els membres actius ocupats. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Les llars amb tots els membres actius en situació d’atur es poden dividir en funció de si 
algun membre de la llar rebia una prestació per desocupació o no. L’any 2020 les llars on 
algun dels seus membres en situació d’atur rebia una prestació representaven el 3,2% del 
total de llars, 0,6pp més que l’any 2019. Així mateix, les llars amb tots els seus membres 
actius en situació d’atur i sense prestacions l’any 2020 representaven el 3,5% de les llars, 
0,4pp més que l’any 2019.26 

Atur registrat  

El nombre de persones desocupades registrades ha estat de 461.419 l’any 2020, un 21,2% 
més que l’any 2019, segons dades de l’Observatori del treball i model productiu. Si les da-
des d’atur registrat es combinen amb les d’afiliació s’obté la taxa d’atur registral, que l’any 
2020 s’ha situat al 12,1%, 2,1pp més que l’any 2019 i 0,6pp menys del que estima l’EPA. 

El nombre de persones registrades com a demandants d’ocupació ha augmentat a tots els 
sectors d’activitat, entre els que destaca l’increment al sector serveis (+24,4%). A la resta 
de sectors el nombre de persones en situació d’atur ha crescut per sota de la mitjana, tot i 
que amb augments considerables: +17,7% a l’agricultura, +16,3% a la construcció, +13,3% 
a la indústria i +7,7% entre els demandants sense ocupació anterior. Així doncs, ha aug-
mentat el percentatge de persones desocupades que havien treballat al sector serveis 
(+1,9pp, fins al 73,6%), mentre que el pes de la resta d’activitats entre la població registrada 
a les oficines d’ocupació s’ha reduït: -0,8pp als que no tenien una ocupació anterior (fins al 
6,1%), -0,7pp a la indústria (fins al 10,5%), -0,3pp a la construcció (fins al 7,7%) i -0,1pp a 
l’agricultura (fins al 2,0%). 

 
26 Vegeu annex, gràfic III.1.A.G11. 
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Si es desagrega la població desocupada del sector serveis, s’observa que les branques on 
el nombre de persones en situació d’atur registrat ha augmentat més són les activitats ar-
tístiques i d'entreteniment (+36,8%), el transport i emmagatzematge (+35,5%) i la informació 
i comunicacions (+32,3%). Així mateix, destaquen els increments de l’hostaleria (+31,3%) i 
les activitats administratives i auxiliars (+27,5%). 

Si es combinen les dades d’atur registrat que proporciona l’Observatori del treball i model 
productiu i les dades de població afiliada segons residència padronal que proporciona l’Ides-
cat, s’obté una taxa d’atur registral per comarques.27 Així, s’observa que la més elevada 
l’any 2020 s’ha registrat al Baix Penedès (18,9%), seguida del Baix Camp (16,4%), el Tar-
ragonès (15,9%), el Montsià (15,7%), la Selva (15,4%) i el Baix Ebre (15,2%). Així, destaca 
que, de les deu comarques on l’atur registral és més elevat, sis són comarques de la pro-
víncia de Tarragona. En canvi, les comarques amb una taxa d’atur registral més baixa l’any 
2020 es concentren a les províncies de Lleida i Girona, sent les més baixes les de la Cer-
danya (7,3%), la Segarra (7,7%) i l’Alta Ribagorça (8,2%). 

GRÀFIC III.1.G12 Taxa d’atur registral(1), per comarques. Catalunya, 2020 
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La taxa d’atur registral ha augmentat a totes les comarques entre 2019 i 2020, i ho ha fet 
amb intensitat a la Selva i a l’Aran (+4,3pp en ambdós casos), juntament amb el Tarragonès 
(+3,8pp) i el Baix Camp (+3,7pp). En canvi, l’increment ha estat moderat a la Segarra 
(+1,3pp), les Garrigues (+1,4pp) i la Terra Alta (+1,5pp). És a dir, els principals increments 

27 La taxa d’atur registral comarcal s’ha calculat a partir de la població en situació d’atur l’últim mes de cada 
trimestre i la població afiliada segons residència padronal l’últim dia de cada trimestre. Així, pel conjunt de 
Catalunya, les dades utilitzades mostren una taxa d’atur registral del 12,8%, 2,5pp més que l’any 2019, 0,7pp 
més que utilitzant la mitjana anual  i 0,1pp més del que estima l’EPA per la població de 16 a 64 anys per l’any 
2020. 
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de la taxa d’atur registral es produeixen a la costa i a l’Aran, coincidint amb les zones on 
més ha retrocedit la població afiliada. 

Mesures d’infrautilització del factor treball 

Un dels problemes a l’hora d’estimar la població en situació d’atur mitjançant l’EPA o l’atur 
registrat durant la pandèmia és que una part de la població s’ha classificat com a població 
inactiva. Així, fruit del confinament i les restriccions imposades per contenir la propagació 
de la malaltia, hi ha hagut persones desocupades que declaraven no buscar feina, tot i estar 
disponibles per treballar, motiu pel qual s’han classificat com a inactives, sobretot durant el 
segon trimestre. Així mateix, els problemes per registrar-se com a desocupat/da durant el 
2020 podrien haver portat a un percentatge més gran del que seria habitual de la població 
en situació d’atur a no inscriure’s a les oficines del servei d’ocupació, reduint la taxa d’atur 
registral. De la mateixa manera, l’ús dels ERTO ha permès reduir la pèrdua de població 
ocupada i afiliada, fet que també ha reduït l’augment de l’atur. 

Si en lloc d’utilitzar la taxa d’atur es fan servir mesures alternatives de la infrautilització del 
treball, tal com fa el Bureau of Labor Statistics dels Estats Units, s’observa millor la situació 
viscuda durant el 2020. Així, si a la taxa d’atur s’hi inclouen les persones disponibles per 
treballar, però que no busquen feina (situació recurrent durant el confinament), s’observa 
un augment significatiu de la infrautilització del treball: del 12,7% de la taxa d’atur conven-
cional (+1,6pp que l’any 2019), al 13,3% incloent-hi els inactius desanimats (+1,7pp que el 
2019) i el 15,1% incloent-hi també la resta d’actius potencials (+3,0pp que el 2019). Si als 
indicadors anteriors s’hi suma la població que treballa a temps parcial de forma involuntària 
(que ha disminuït durant el 2020), la infrautilització del treball se situa al 20,0%, un incre-
ment més baix que l’indicador anterior (+2,5pp). Per últim, si s’hi afegeix la població ocu-
pada que no ha treballat la setmana de referència o ha treballat menys hores de l’habitual 
per aturada parcial de l’empresa (per motius tècnics o econòmics) o per estar en expedient 
de regulació d’ocupació, el percentatge d’infrautilització del factor treball es dispara fins al 
26,1% (+8,6pp) i el 28,8% (+11,3pp), respectivament.30 Tot i que el gruix d’aquests com-
portaments s’explica per la situació viscuda el segon trimestre de 2020, una part de l’ano-
malia viscuda es manté al quart trimestre.31 

1.5. Context del mercat de treball 

Per contextualitzar la situació del mercat de treball a Catalunya cal comparar-la amb la 
d’altres territoris. A continuació s’analitza l’evolució de les principals magnituds a Espanya 
i les seves comunitats autònomes -territoris que es regeixen per una normativa similar i on 
hi intervenen fortes connexions interterritorials-. Posteriorment, s’estudia l’evolució a Eu-
ropa, primer amb una anàlisi dels països europeus i després dels quatre motors d’Europa -
territoris amb diferent normativa i contextos-. 

La població ocupada ha retrocedit el mateix a Catalunya que a Espanya, però el nombre 
d’hores treballades ha disminuït més a Catalunya, mentre que el nombre de persones deso-

 
30 Vegeu Midiendo el paro como los americanos (+ ERTE, ceses de actividad, paro parcial), actualización EPA 
T4 2020 (tuit). Twitter @ffelgueroso, 28 de gener de 2021. 
31 Vegeu annex, gràfic III.1.A.G12. 

https://twitter.com/ffelgueroso/status/1354736572852281344
https://twitter.com/ffelgueroso/status/1354736572852281344
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cupades ha augmentat més en territori català que al conjunt del territori espanyol. Així ma-
teix, la població ocupada a Catalunya ha estat de les que més ha retrocedit a Europa i la 
taxa d’ocupació a Catalunya s’ha situat per sota de la mitjana de la UE-27. Això ha provocat 
que a Catalunya la taxa d’atur registri un dels augments més pronunciats d’Europa, tot i el 
descens més pronunciat de la taxa d’activitat a Catalunya que a la UE-27, i que la taxa 
d’atur es mantingui a la banda alta dels països de la UE-27. Per últim, destaca que Catalu-
nya segueix amb unes taxes de temporalitat i de treball a temps parcial involuntari més altes 
de la UE-27, tot i els descensos més intensos experimentats en aquests àmbits durant l’any 
2020 pel efectes de les mesures per frenar la pandèmia. 

1.5.1. Espanya 

L’any 2020 el nombre de persones ocupades ha disminuït igual a Catalunya que a Espanya 
(-3,1%), tot i que el nombre d’hores treballades s’ha reduït més a Catalunya (-13,2%) que 
al conjunt d’Espanya (-11,3%). Tot i que Catalunya és de les comunitats on més decreix en 
nombre d’ocupats/des, els nivells d’ocupació i d’activitat es mantenen en posicions capda-
vanteres del conjunt de comunitats autònomes. En tot cas, destaca un increment de la po-
blació en situació d’atur més gran a Catalunya (+13,4%) que a Espanya (+8,7%), que tot i 
així manté una taxa d’atur per sota de la mitjana espanyola. 

Població en edat de treballar 

L’any 2020, la població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) a Espanya ha augmentat 
(+0,6%) pràcticament el mateix que a Catalunya (+0,7%). Així, les comunitats autònomes 
on la població en edat de treballar ha augmentat més han estat les Illes Balears (+1,5%), la 
Comunitat de Madrid (+1,4%), Canàries (+1,0%) i Múrcia (+1,0%). Els últims anys, el crei-
xement de la població en edat de treballar s’ha concentrat als arxipèlags, la Comunitat de 
Madrid i el sud de la península, que és també on el pes de la població en edat de treballar 
sobre el total és més elevat. 
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GRÀFIC III.1.G13  Població en edat de treballar (16-64 anys) per comunitats autònomes. 
Espanya, 2008-2020 
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Unitats: índex (2008=100) i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Població activa 

La població activa al conjunt d’Espanya ha disminuït un 1,4%, mentre que a Catalunya ho 
ha fet un 1,3%. El descens a Catalunya està entre els més moderats del conjunt d’Espanya, 
només superat pels increments a la Comunitat de Madrid (+0,2%) i a Múrcia (+0,1%) i el 
descens a la Comunitat Valenciana (-1,1%). A l’altre extrem, Canàries (-3,7%), les Illes Ba-
lears (-2,6%) –on la població activa havia crescut molt els últims anys-, Extremadura (-2,6%) 
o Castella-Lleó (-2,4%) perden població activa molt per sobre de la mitjana. Així, la taxa 
d’activitat de Catalunya (76,9% i -1,5pp) es manté entre les més altes d’Espanya, només 
per sota de la Comunitat de Madrid (77,5% i -0,9pp), i conserva la distància amb la mitjana 
estatal (73,4% i -1,5pp). 
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GRÀFIC III.1.G14 Població activa (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2008-
2020 
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Unitats: índex (2008=100) i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Població ocupada 

La població ocupada a Espanya ha disminuït un 3,1%, el mateix que a Catalunya, cosa que 
situa la taxa d’ocupació espanyola al 61,9% (-2,4pp), 5,1pp per sota de la taxa catalana. 
Destaca el descens de la població ocupada a les Illes Balears (-7,4%) o Canàries (-6,3%), 
més especialitzades en el sector turístic i per tant, més afectades per les mesures per con-
tenir la pandèmia. A l’altre extrem, Astúries (-1,5%), Múrcia (-1,8%) o la Comunitat de Ma-
drid (-1,8%) no han patit una davallada de la població ocupada tan forta. Si es compara la 
taxa d’ocupació, Catalunya (67,1% i -2,6pp) es manté al grup capdavanter, només per sota 
de la Rioja (67,9% i -2,1pp), la Comunitat de Madrid (67,8% i -2,2pp) i l’Aragó (67,3% i -
2,6pp). 

La variació de la població ocupada a Catalunya és similar a la del conjunt d’Espanya 
i aquesta retrocedeix sobretot als arxipèlags. 

  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 31 

GRÀFIC III.1.G15 Població ocupada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 
2008-2019 
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Unitats: índex (2008=100) i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE) i la Seguretat Social. 

Quan s’estudia l’afiliació mitjana de l’any 2020, el descens a Catalunya (-2,4%) és més 
intens que al conjunt d’Espanya (-2,1%). De fet, l’afiliació només es redueix de manera més 
intensa que a Catalunya a les Illes Balears (-9,4%), Canàries (-4,0%) i Andalusia (-2,4%), 
aquesta última amb una variació similar.32  En canvi, on menys es redueix l’afiliació és a 
Múrcia (-0,2%), Navarra (-0,6%) i Castella-la Manxa (-0,7%). Quan s’estudia l’evolució de 
l’afiliació mitjana per mesos, s’observa que el descens durant la fase inicial de la pandèmia 
(de març a maig) és similar a Catalunya que al conjunt d’Espanya. A partir de llavors, però, 

 
32 La variació anual de l’afiliació per comunitats autònomes difereix de la variació anual de la població ocupada 
que proporciona l’EPA. De fet, si s’exclouen les Illes Balears i les Canàries, el coeficient de correlació és de 
0,1 (per un 0,8 quan s’hi inclouen els arxipèlags). 
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la pèrdua es redueix menys a Catalunya que a la mitjana espanyola. Així mateix, com s’ob-
serva al gràfic, durant el confinament domiciliari la pèrdua d’afiliació és més intensa a Ca-
talunya que a d’altres comunitats, com el País Basc, la Comunitat de Madrid o l’Aragó. En 
canvi, comunitats autònomes que registraven pèrdues d’afiliació similars o superiors a Ca-
talunya durant el confinament domiciliari, després han experimentat una recuperació més 
pronunciada que Catalunya, com és el cas de la Comunitat Valenciana o Andalusia. 

El nombre d’hores treballades disminueix més a Catalunya que al conjunt d’Espanya. 

Si s’estudien les hores efectives treballades, en canvi, el descens a Catalunya (-13,2%) és 
més gran que al conjunt d’Espanya (-11,3%), el que podria indicar un ús més intens dels 
ERTO a Catalunya. De fet, si es calcula el quocient entre el descens d’hores efectives tre-
ballades i el descens de la població ocupada, només Astúries (6,9), la Comunitat de Madrid 
(5,1), Galícia (4,9) i País Basc (4,4) el tenen per sobre de Catalunya (4,2), tot i que en totes 
elles la pèrdua de població ocupada i d’hores efectives treballades és més baixa que a 
Catalunya. En qualsevol cas, el coeficient de correlació entre la variació anual de la població 
ocupada i la d’hores efectives treballades per comunitats autònomes és alt (0,85). 

Sectorialment, Catalunya destaca per un pes més gran de la indústria entre la població 
ocupada que al conjunt d’Espanya, el que es compensa amb un menor pes de la resta de 
sectors (principalment l’agricultura). Aquesta distribució sectorial és similar a algunes de les 
comunitats autònomes del nord d’Espanya.33 

La branca d’activitat que explica una part més important de la pèrdua de llocs de 
treball és l’hostaleria, una circumstància que es produeix a la majoria de comunitats 
autònomes. 

Segons l’EPA, el gruix del descens de la població ocupada a Espanya l’any 2020 s’explica 
pel comportament del sector serveis (77,3% del descens de la població ocupada a Espanya 
i 66,3% a Catalunya), especialment a les Illes Balears (79,8%) i les Canàries (105,0%), les 
comunitats on més retrocedeix la població ocupada. Quan s’estudien les dades d’afiliació 
del règim general i el règim especial de treballadors autònoms per les seccions d’activitat 
econòmica34, destaca el comportament de l’hostaleria, que explicaria el 45,0% de l’afiliació 
perduda a Catalunya i el 55,1% a Espanya, amb pèrdues generalitzades a totes les comu-
nitats autònomes. A continuació hi hauria el comerç, que explicaria el 19,7% de l’afiliació 
perduda a Catalunya i el 22,0% al conjunt d’Espanya, seguit de les activitats administratives 
i serveis auxiliars (17,7% i 13,7%, respectivament), les activitats culturals i esportives i altres 
serveis (12,8% i 13,4%) i la indústria (12,6% i 12,4%). Per últim, destaca el comportament 
de les activitats sanitàries i de serveis socials, que haurien contribuït a reduir la pèrdua 
d’afiliació, especialment al conjunt d’Espanya (-12,2% a Catalunya i -21,7% a Espanya). 

  

 
33 Vegeu annex, gràfic III.1.A.G13. 
34 La correlació en la variació de l’afiliació del conjunt del sistema i la del règim general i RETA per comunitats 
autònomes és alta (0,99), inclús quan s’exclouen els arxipèlags (0,97). En canvi, la correlació d’aquesta última 
amb la variació de la població ocupada de l’EPA també és inexistent (0,03 quan s’exclouen els arxipèlags i 
0,80 quan s’hi inclouen). 
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GRÀFIC III.1.G16 Contribució sectorial a la variació de la població ocupada (16-64 anys) i 
l’afiliació(1), per comunitats autònomes(2). Espanya, 2018-2020 
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Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana anual de l’afiliació en règim general i RETA, a partir de l’afiliació en mitjana mensual. 
(2) Comunitats autònomes ordenades en funció de la variació de la població ocupada, de major a menor. 
(3) Les branques d’activitat fan referència a A=Indústria, B=Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes, 
C=Hostaleria, D=Activitats administratives i serveis auxiliars, H=Activitats culturals i esportives, i altres serveis, i I=Activitats sanitàries i 
de serveis socials. La resta de branques no s’inclouen per a visualitzar millor els resultats. Així mateix, s’ha exclòs del gràfic les Illes 
Balears i les Canàries perquè l’elevada variació d’aquestes dificultava la interpretació de la resta. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE) i la Seguretat social. 

La taxa de treball a temps parcial al conjunt d’Espanya s’ha situat en un 13,9% l’any 2020, 
0,6pp menys que l’any 2019, mentre que la taxa catalana ha retrocedit fins al 13,6% (-
0,8pp), situant-se gairebé al mateix nivell que l’espanyola. Així, la taxa de treball a temps 
parcial a Catalunya es manté en una posició intermèdia, lluny de les taxes més elevades –
País Basc (16,0%) i Comunitat Valenciana (16,0%)- i també de les més baixes –Canàries 
(11,9%) o les Illes Balears (12,4%). En general, les variacions en la taxa de treball a temps 
parcial han estat moderades arreu, amb l’excepció de Navarra (-2,6pp). 
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GRÀFIC III.1.G17 Població que treballa a temps parcial (16-64 anys) per comunitats autò-
nomes. Espanya, 2008-2020 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

La població assalariada ha retrocedit menys a Espanya (-3,5%) que a Catalunya (-3,7%) 
l’any 2020. Així, el pes de la població assalariada sobre el total d’individus ocupats a Espa-
nya (84,3% i -0,4pp) ha disminuït menys que a Catalunya (84,8% i -0,5pp). 

La taxa de temporalitat de Catalunya (19,7% i -2,0pp) es manté per sota de la taxa espa-
nyola (24,2% i -2,2pp) l’any 2020. Així, només la Comunitat de Madrid (18,9% i -0,7pp) 
presenta una taxa de temporalitat més baixa que la de Catalunya. El descens de la taxa de 
temporalitat ha estat generalitzat, però destaquen les Illes Balears (-4,5pp), Canàries (-
4,3pp) o Múrcia (-3,6pp). En canvi, aquesta augmenta a Cantàbria (+2,2pp) i també a Ex-
tremadura (+0,8pp), on la taxa de temporalitat ja era molt elevada. 
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GRÀFIC III.1.G18 Població assalariada amb contracte temporal (16-64 anys) per comuni-
tats autònomes. Es-panya, 2008-2020 
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Població desocupada 

La població desocupada ha augmentat més a Catalunya (+13,4%) que a Espanya (+8,7%) 
l’any 2020, tot i que la taxa d’atur espanyola (15,6% i +1,5pp) es manté per sobre de la 
catalana (12,7% i +1,6pp). L’increment de la població desocupada a Catalunya s’ha situat 
en una posició intermèdia al conjunt de l’Estat, amb l’augment més destacat a les Illes Ba-
lears (+33,3%) i el menys pronunciat a Astúries (-2,1%) i a Extremadura (-1,2%), on la po-
blació desocupada fins i tot ha disminuït. Així, la taxa d’atur catalana es manté a la banda 
alta de les comunitats autònomes del nord d’Espanya, mentre que aquesta augmenta de 
forma considerable a les Illes Balears (+4,4pp, fins al 16,2%) i en menor mesura a les Ca-
nàries (+2,2pp, fins al 22,8%) i a la Comunitat Valenciana (+2,1pp, fins al 16,3%). 
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GRÀFIC III.1.G19 Població aturada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 
2008-2020 
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1.5.2. Europa35 

L’any 2020, la població en edat de treballar ha crescut més a Catalunya (+1,4%) que a la 
mitjana de la UE-27, on aquesta ha disminuït (-0,3%). De fet, el creixement de Catalunya 
és especialment alt si es compara amb els principals països europeus. 

El descens de la taxa d’activitat a Catalunya l’any 2020 (-1,5pp) ha estat dels més intensos 
de la UE-27 (-0,5pp) i només Espanya (-1,5pp), Irlanda (-1,4pp) i Portugal (-1,2pp) presen-
ten un descens similar. Tot i així, la taxa d’activitat a Catalunya (76,9%) es manté per sobre 
de la mitjana (72,9%). 

A escala europea, el descens de la població ocupada a Catalunya ha estat dels més 
alts del conjunt de països europeus. 

Pel que fa a la població ocupada, el retrocés a Catalunya (-3,1%) ha estat més gran que a 
la mitjana de la UE-27 (-1,4%) i ha estat superat només per Bulgària dins de la UE-27. Així 
mateix, el descens de la taxa d’ocupació a Catalunya (-2,6pp) ha estat dels més elevats de 
la UE-27 (-0,8pp), i la taxa d’ocupació a Catalunya (67,1%) s’ha situat per sota de la mitjana 
de la UE-27 (67,6%) i s’allunya de la dels països del nord d’Europa, gairebé tots amb taxes 
d’ocupació pròximes al 75,0% o per sobre. L’any 2020 les taxes d’ocupació han disminuït 
arreu, a excepció de Malta (+0,6pp) i Polònia (+0,5pp). 

La taxa de treball a temps parcial catalana (13,6%) és baixa en comparació amb la de la 
UE-27 (18,2%) i el 2020 ha baixat més a Catalunya (-0,8pp) que a la UE-27 (-0,1pp). Al 
conjunt d’Europa es produeixen tímids augments i descensos de la taxa de treball a temps 

 
35 Vegeu l’annex per a més informació, gràfics III.1.A.G14 a III.1.A.G.19. 
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parcial, sense un patró clar. Així, Catalunya es manté lluny de països com Àustria (27,2%), 
Alemanya (27,9%), Suïssa (38,2%) o Països Baixos (50,8%), els països amb unes taxes 
més elevades.36 En canvi, la taxa de temporalitat a Catalunya (19,7%) es manté per sobre 
de la mitjana de la UE-27 (13,5%), tot i que a Catalunya ha disminuït més (-2,0pp) que al 
conjunt de la Unió (-1,4pp), amb els descensos més destacats concentrats en els països 
amb taxes més elevades. Així, l’economia catalana presenta una taxa de temporalitat prò-
xima a la de Polònia (18,4%), els Països Baixos (17,8%) o Portugal (17,8%) i inferior a la 
del conjunt d’Espanya (24,2%). 

Catalunya presenta una taxa d’atur elevada (12,7%), lluny de la mitjana de la UE-27 (7,2%), 
només per darrere d’Espanya (15,6%) i Grècia (16,5%) i per davant d’Itàlia (9,4%). Així, tot 
i que els increments de les taxes d’atur són generalitzats arreu de la UE-27 (+0,4pp), es 
produeixen alguns descensos en aquells països que presentaven uns valors més elevats 
l’any 2019, com Grècia (-1,0pp), Itàlia (-0,8pp) o França (-0,4pp), fet que deriva en una certa 
convergència. En canvi, Catalunya (+1,6pp) i Espanya (+1,5pp) queden al marge d’aquest 
procés. 

1.5.2.1. Anàlisi comparativa de l’evolució dels principals agregats del mercat de tre-
ball a les regions dels Quatre Motors per a Europa37  

A continuació s’estudia l’evolució del mercat de treball als quatre motors d’Europa. Aquesta 
anàlisi, a diferència de l’anterior, permet estudiar territoris amb una regulació laboral diferent 
a l’existent a Catalunya però amb una estructura econòmica similar (tant per mida demo-
gràfica, com per composició sectorial o pes relatiu en els seus respectius països). 

L’any 2020, la població en edat de treballar ha crescut més a Catalunya (+1,0%) que a 
Roine-Alps (+0,3%) i Llombardia (+0,3%), mentre que a Baden-Württemberg aquesta ha 
disminuït (-1,1%). Així mateix, el pes de la població ocupada a la indústria ha retrocedit 
arreu, a excepció de Baden-Württemberg (+0,9pp). 

La població activa ha disminuït a totes les regions l’any 2020: -0,7% a Baden-Württemberg, 
-1,1% a Roine-Alps, -1,3% a Catalunya i -2,5% a Llombardia. Això ha fet que la taxa d’acti-
vitat disminueixi a tres de les quatre regions (totes, excepte Baden-Württemberg) i ha per-
mès que la taxa d’activitat catalana es mantingui com la segona més elevada, per darrere 
de la regió alemanya. Val a dir, però, que des de l’any 2011 la taxa d’activitat a Catalunya 
s’ha desviat força de la de Baden-Württemberg, amb la qual havia evolucionat en paral·lel 
entre el 2003 i el 2011. 

Pel que fa a la població ocupada, Catalunya és la regió que n’ha perdut més (-3,1%), en un 
context on aquesta ha caigut a les quatre regions: -1,6% a Baden-Württemberg i Roine-Alps 
i -1,9% a Llombardia. Això ha fet que la taxa d’ocupació a Catalunya també hagi retrocedit 
(-2,8pp) més que a les altres regions (-0,4pp a Baden-Württemberg, -1,4pp a Roine-Alps i -

 
36 Val a dir que en aquests països, el percentatge de treballadors a temps parcial involuntari és baix, a dife-
rència de Catalunya, on més d’un 40,0% dels treballadors/ores a temps parcial ho és de forma involuntària. 
Si només es considera el treball a temps parcial involuntari, Catalunya se situa al grup capdavanter, per dar-
rere d’Itàlia, Espanya i França i per davant de Grècia, Xipre o Suècia. 
37 Vegeu l’annex, taules III.1.A.T8 a III.1.A.T11 i gràfic III.1.A.G20. 
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1,5pp a Llombardia) i ha situat la taxa d’ocupació a Catalunya com la més baixa dels quatre 
motors.  

Per últim, la població desocupada ha crescut a les quatre regions europees, amb l’excepció 
de Llombardia. Així, on més ha crescut la taxa d’atur és a Catalunya (+1,6pp), molt per 
sobre dels augments a Baden-Württemberg (+0,9pp) o Roine-Alps (+0,5pp) o el descens a 
Llombardia (-0,6pp). Això fa que la taxa d’atur a Catalunya (12,7%) s’allunyi de la segona 
més elevada, Roine-Alps (7,6%). 

1.5.3. Comparativa dels principals indicadors del mercat de treball per a Catalu-
nya, Espanya i la UE-27 des d’una perspectiva de gènere 

Quan s’analitzen els principals indicadors del mercat de treball de Catalunya, Espanya i la 
UE-27 des d’una perspectiva de gènere, s’observen menys diferències en la taxa d’activitat 
i ocupació entre homes i dones a Catalunya (-7,5pp i -7,6pp, respectivament) que a Espa-
nya (-9,5pp i -10,6pp) o la UE-27 (-10,8pp i -10,4pp). Això es deu a una taxa d’activitat i 
d’ocupació de les dones més alta a Catalunya que a Espanya o la UE-27, juntament amb 
una taxa d’ocupació més baixa dels homes a Catalunya que al conjunt de la UE-27. En 
canvi, el diferencial de la taxa d’atur entre homes i dones és més alt a Catalunya (+1,4pp) 
que al conjunt de la UE-27 (+0,5pp), però més baix que al conjunt d’Espanya (+3,6pp). 

TAULA III.1.T3 Taxes d'activitat, ocupació, treball a temps parcial, temporalitat i atur, 
per gèneres. Catalunya, Espanya i UE-27, 2020(1) 

Dones Catalunya Espanya UE-27 

Taxa d'activitat 73,2 68,7 67,5 

Taxa d'ocupació 63,3 56,6 62,4 

Taxa de treball a temps parcial 20,7 22,6 29,6 

Taxa de temporalitat 21,3 25,7 14,2 

Taxa d'atur 13,5 17,5 7,5 

Homes Catalunya Espanya UE-27 

Taxa d'activitat 80,6 78,2 78,2 

Taxa d'ocupació 70,9 67,3 72,8 

Taxa de treball a temps parcial 7,3 6,5 8,4 

Taxa de temporalitat 18,1 22,7 12,9 

Taxa d'atur 12,0 14,0 7,0 

Diferència (Dones-Homes) Catalunya Espanya UE-27 

Taxa d'activitat -7,5 -9,5 -10,8 

Taxa d'ocupació -7,6 -10,6 -10,4 

Taxa de treball a temps parcial 13,4 16,2 21,2 

Taxa de temporalitat 3,2 3,0 1,3 

Taxa d'atur 1,4 3,6 0,5 

Unitats: percentatges i punts percentuals. 
(1) Les taxes de la UE-27 estan calculades sobre la població de 15 a 64 anys, mentre que les de Catalunya i Espanya estan calculades 
sobre la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA (INE) i LFS (Eurostat). 

El diferencial en la taxa de treball a temps parcial entre homes i dones a Catalunya 
(+13,4pp) també és més baix que a Espanya (+16,2pp) o al conjunt de la UE-27 (+21,2pp), 
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tot i que en aquest últim cas es podria explicar pel pes més elevat del treball a temps parcial 
voluntari al conjunt de la UE-27. Per últim, el diferencial en la taxa de temporalitat entre 
homes i dones a Catalunya (+3,2pp) és més elevat que a Espanya (+3,0pp) o al conjunt de 
la UE-27 (+1,3pp). 
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2. Polítiques d’ocupació 

2.1. Context 

El desembre de 2019, la UE va elaborar l’estratègia de política econòmica i d’ocupació per 
al 2020, l’Estratègia anual de creixement sostenible 2020 (EACS 2020),38 que situava la 
sostenibilitat i la inclusió social en el centre d’acord amb les prioritats del Pacte Verd Euro-
peu. Així mateix, a principis de 2020 la Comissió Europea va exposar les iniciatives previs-
tes per al període 2020-2021 per tal de construir una Europa social forta per a unes transi-
cions justes, prenent com a referència el Pilar Europeu de Drets Socials.39  

La pandèmia de la COVID-19, però, ha provocat una recessió sobtada i profunda al món 
que ha variat substancialment l’escenari a partir del qual es van formular aquestes previsi-
ons. 

L’Estratègia anual de creixement sostenible 2021 (EACS 2021),40 feta pública el novembre 
de 2020, assenyala que tot i la resposta de la UE a la pandèmia de la COVID-19, encara 
existeix incertesa sobre la durada de la crisi que ha provocat i els seus efectes. L’Informe 
conjunt sobre l’ocupació corresponent a l’EACS 2021 assenyala que la pandèmia ha posat 
fi a la tendència positiva del mercat de treball dels darrers sis anys. 

La UE ha aprovat un conjunt de mesures per import de 2,3 bilions d’euros per donar suport 
a la recuperació de la pandèmia de la COVID-19.41 Entre aquestes mesures, pel que fa a 
aquest apartat, cal destacar:  

Paquet de suport a l’ocupació i les persones treballadores, les empreses i els estats 
membres per import de 540.000 M€.  

Instrument de suport temporal per mitigar els riscos de desocupació en una emergència 
(SURE): proporciona ajut financer en forma de préstecs en condicions favorables que la 
UE concedeix als estats membres per finançar plans nacionals de reducció del temps 
de treball i altres mesures similars per preservar l’ocupació i els ingressos del treball 
autònom. El Consell l’aprova el 19.05.202042 i es posa a disposició dels estats el 
22.09.2020 una vegada subscrits els acords de garantia. És un instrument temporal, en 

 
38 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell Europeu, al Consell, al Banc Central Europeu, 
al Comitè Econòmic i Social Europeu, al Comitè de les Regions i al Banc Europeu d'Inversions. Estratègia 
anual de creixement sostenible 2020. COM (2019) 650 final, de 17.12.2019. 
39 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell Europeu, al Consell, al Banc Central Europeu, 
al Comitè Econòmic i Social Europeu, al Comitè de les Regions i al Banc Europeu d'Inversions. Una Europa 
social forta per a unes transicions justes. COM (2020) 14 final, de 14.01.2020. Entre les iniciatives previstes, 
desenvolupades a l’annex de la Comunicació, destaquen, pel que fa a aquest capítol, el reforç de la Garantia 
Juvenil, el Règim europeu de reassegurança d’atur i el Pla d’acció per a l’aplicació del Pilar Europeu de Drets 
Socials. 
40 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell Europeu, al Consell, al Banc Central Europeu, 
al Comitè Econòmic i Social Europeu, al Comitè de les Regions i al Banc Europeu d'Inversions. Estratègia 
anual de creixement sostenible 2021. COM (2020) 575 final, de 17.09.2020. 
41 COVID-19: resposta de la UE a les conseqüències econòmiques.  
42 Reglament (UE) 2020/672 del Consell, de 19 de maig de 2002, relatiu a la creació d’un instrument europeu 
de suport temporal per atenuar els riscos de desocupació en una emergència arran del brot de la COVID-19. 
DOUE L 159, de 20.05.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0650&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0650&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0650&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/covid-19-economy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0672&from=ES#d1e572-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0672&from=ES#d1e572-1-1
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principi vigent del 20.05.2020 fins 31.12.2022, prorrogable per períodes de sis mesos, 
amb un pressupost inicial de 100.000 M€. És complementari a les mesures aprovades 
per cada Estat membre.  

El primer informe d’avaluació del SURE43 conclou que, el 2020, es beneficien d’aquests 
ajuts entre 25 i 30 milions de persones i entre 1,5 i 2,5 milions d’empreses en el conjunt 
dels 18 països beneficiaris. Assenyala que ha permès als estats membres un estalvi de 
5.800 M€ en interessos si haguessin emès deute sobirà.  

El Govern espanyol sol·licita acollir-se a aquests ajuts el 3.08.202044 per tal de finançar 
programes com els expedients de regulació temporal d’ocupació (tant la prestació com 
les cotitzacions socials de les que s’exonera a l’empresa), la prestació extraordinària per 
cessament d’activitat per a treballadors i treballadores autònoms, la prestació per inca-
pacitat temporal per a persones que hagin estat de baixa com a conseqüència de la 
COVID-19 o el suport a treballadors i treballadores amb contracte fix discontinu, en par-
ticular del sector turístic. El Consell de la Unió Europea acorda concedir a Espanya un 
préstec d’import màxim de 21.324 M€.45 

El Banc Europeu d’Inversions crea un Fons de Garantia Paneuropeu dotat amb 25.000 
M€ d’ajuts a les empreses en resposta a la crisi de la COVID-19.  

El Mecanisme Europeu d’Estabilitat estableix un instrument de suport a partir d’una línia 
de crèdit de precaució ja existent, ajustada arran de la crisi de la COVID-19. Aquesta 
línia de crèdit pot proporcionar préstecs a tots els estats membres de la zona de l’euro 
(limitats al 2% del seu PIB), fins a un valor total de 240.000 M€. 

Instrument Next Generation EU:46 és un paquet de mesures extraordinàries de recupe-
ració destinades a fer front a la crisi originada per la COVID-19 per import de 750.000 
M€. L’eix central és el Mecanisme de recuperació i resiliència,47 al qual es destinen 
672.500 M€, i que estableix que els ajuts s’han d’estructurar en els sis pilars següents: 
1. transició ecològica; 2. transformació digital; 3. creixement intel·ligent, sostenible i in-
tegrador, que inclogui la cohesió econòmica, l’ocupació, la productivitat, la competitivitat, 
la recerca, el desenvolupament i la innovació, i un mercat interior que funcioni correcta-
ment amb petites i mitjanes empreses sòlides; 4. cohesió social i territorial; 5. salut i 
resiliència econòmica, social i institucional; i 6. polítiques per a la pròxima generació, la 
infància i la joventut, com ara l’educació i el desenvolupament de capacitats. 

 
43 Primera revisió semestral de SURE. 
44 Nota de premsa del 03.08.2020 del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.  
45 Decisió d’execució (UE) 2020/1347 del Consell de 25.09.2020 per la qual es concedeix suport temporal al 
Regne d’Espanya en virtut del Reglament del Consell (UE) 2020/672 per mitigar els riscos d’atur en una situ-
ació d’emergència després del brot de la COVID-19. DOUE L 134, de 29.09.2020. 
46 Conclusions de la reunió extraordinària del Consell del 17 al 21 de juliol de 2020. 
47 Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que s’estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. DOUE núm. 57, de 18.02.2021. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/com2021_148_en_act_part1_v6.pdf
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=7630e4da873b3710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1347&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1347&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1347&from=ES
https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0408R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0408R(02)
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Next Generation EU inclou també 47.500 M€ per a REACT-EU,48 una iniciativa que con-
tribueix a la recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia. El Fons Social Euro-
peu és un dels que rebran fons d’aquesta iniciativa.  

Es preveu que a Espanya se li assignin al voltant de 140.000 M€, 72.750 M€ dels quals 
en ajuts directes i la resta en préstecs.49 

S’acorda també el marc financer plurianual 2021-2027,50 que preveu un pressupost a 
llarg termini d’1,0743 bilions d’euros per a la UE-27 a preus de 2018, que, juntament 
amb Next Generation EU, ha de permetre a la UE aportar finançament per sustentar la 
recuperació de la pandèmia de COVID-19.  

Així mateix, entre d’altres, per tal de preservar l’ocupació i protegir les empreses, s’ha 
flexibilitzat l’aplicació de les normes de la UE en matèria d’ajudes estatals. 

Les orientacions per a les polítiques d’ocupació51 se centren, com l’any anterior, en im-
pulsar la demanda de treball; augmentar l’oferta de treball i millorar l’accés a l’ocupació, les 
capacitats i les competències; millorar el bon funcionament dels mercats laborals i l’eficàcia 
del diàleg social; promoure la igualtat d’oportunitats per a tothom, fomentar la integració 
social i combatre la pobresa. Aquestes orientacions s’actualitzen tenint en compte les con-
seqüències de la COVID-19, instant els estats membres i la Unió a vetllar perquè es mitiguin 
les repercussions socials, laborals i econòmiques d’aquesta.  

Partint del reconeixement de la importància de l’ocupació juvenil en el Pilar Europeu de 
Drets Socials i en les orientacions per a les polítiques d’ocupació, el Consell aprova una 
Recomanació per reforçar la Garantia Juvenil i contribuir a crear oportunitats d’ocupació per 
a la joventut.52 Es recomana als estats membres que garanteixin que tots els joves menors 
de 30 anys rebin una bona oferta d’ocupació, educació contínua, formació d’aprenent o 
pràctiques en els quatre mesos següents a quedar aturats o finalitzar l’educació formal. 

Cal destacar també l’esforç per reforçar la Xarxa Europea de Serveis Públics d’Ocupació, 
creada el 2014, a la que es reconeix un paper essencial per fomentar una major cooperació 
entre els estats membres en els àmbits de responsabilitat dels serveis públics d’ocupació.53 
Per tal d’aprofitar els resultats obtinguts fins ara i seguir fomentant la cooperació, s’amplia 
fins 31.12.2027 el període d’establiment de la Xarxa, que ha de donar suport a l’aplicació 
del Pilar Europeu de Drets Socials i dels principis i objectius pertinents dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 

 
48 REACT-UE continua la Iniciativa d’inversió en resposta al coronavirus I i la Iniciativa d’inversió en resposta 
al coronavirus plus.  
49 Vegeu la Nota de premsa del 21.07.2020. 
50 Reglament (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consell de 17 de desembre de 2020 pel qual s'estableix el marc 
financer plurianual per al període 2021-2027. DOUE 433, de 22.12.2020. 
51 Decisió (UE) 2020/1512 del Consell, de 13 d’octubre de 2020, relativa a les orientacions per a les polítiques 
d’ocupació dels estats membres.  DOUE L 344, de 19.10.2020.  
52 Recomanació del Consell de 30 d'octubre de 2020 relativa a un pont cap a l'ocupació: reforç de la Garantia 
Juvenil que substitueix la Recomanació de el Consell, de 22 d'abril de 2013, sobre l'establiment de la Garantia 
Juvenil. DOUE C 372, de 04.11.2020. 
53 Decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Decisió núm. 573/2014/UE sobre una 
major cooperació entre els serveis públics d'ocupació. DOUE L 400, de 30.11.2020.  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/210720-cministros.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0322
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0322
http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1512/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1512/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1104(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1104(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1104(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1782&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1782&from=es


 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 43 

En compliment de les obligacions derivades del Semestre Europeu, el mes de maig el Go-
vern espanyol elabora el Programa nacional de reformes d’Espanya per a l’any 2020 
(PNR 2020),54 que incorpora les mesures adoptades per afrontar els reptes socioeconòmics 
derivats de la pandèmia. En les recomanacions específiques que el Consell de la Unió Eu-
ropea formula a Espanya després de l’anàlisi del PNR,55 pel que fa al mercat de treball  
s’indica que cal donar suport a l’ocupació mitjançant mesures encaminades a preservar els 
llocs de treball, incentius eficaços a la contractació i el desenvolupament de les capacitats. 
Indica també que cal reforçar la protecció d’atur i millorar la cobertura i l’adequació dels 
règims de renda mínima i de suport a la família, així com l’accés a l’aprenentatge digital. 

En l’àmbit estatal, la resposta a la pandèmia s’articula des del punt de vista jurídic a través 
de la declaració de l’estat d’alarma56 i d’un conjunt de reials decrets llei, alguns amb el 
consens dels interlocutors socioeconòmics a través dels Acords socials en defensa de l’ocu-
pació,57 que aproven mesures per combatre les conseqüències de la pandèmia en diferents 
àmbits. Es crea una Comissió de seguiment tripartida laboral amb la funció principal de fer  
el seguiment de les mesures adoptades en l'àmbit laboral, l'intercanvi de les dades i infor-
mació recollida per les organitzacions integrants i el Ministeri de Treball i Economia Social, 
així com la proposta i debat d'aquelles mesures que es proposen per aquest o per qualsevol 
de les organitzacions que la integren.58 

 
54 Programa nacional de reformes 2020. S'elabora en el context extraordinari determinat per la crisi de la 
COVID-19, seguint les orientacions actualitzades per la Comissió Europea. Es remet al Consell de Ministres 
de la Unió Europea i a la Comissió Europea juntament amb el Programa d'estabilitat amb l’objectiu de coordi-
nar les polítiques econòmiques nacionals i assolir els objectius establerts per la Unió Europea en el seu con-
junt. 
55 Recomanació del Consell de 20 de juliol de 2020 relativa al Programa nacional de reformes de 2020 d’Es-
panya i per la que s’emet un dictamen del Consell sobre el Programa d’Estabilitat de 2020 d’Espanya. DOUE 
C núm. 282, de 26.08.2020.  
56 Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. BOE núm. 67, de 14.03.2020. L’estat d’alarma, inicialment vigent del 14.03.2020 
al 21.06.2020, es va declarar per protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la 
malaltia i reforçar el sistema de salut pública. Va permetre l’aprovació de mesures extraordinàries i temporals 
que van suposar una situació de confinament domiciliari de la població i de paralització de l’economia, excepte 
per a la realització de les activitats autoritzades. La recuperació progressiva de l’activitat econòmica es regula 
a través d’un pla de desescalada per fases aprovat pel Govern el 28.04.2020, el Pla de transició cap a una 
nova normalitat. Posteriorment, s’aprova un nou estat d’alarma el 25.10.2020 per tal de contenir la propagació 
d'infeccions causades pel SARSCoV-2, que el 9.11.2020 es prorroga fins al 09.05.2021. 
57 Acords assolits entre la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació 
Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME), i les organitzacions sindicals més representatives, Co-
missions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), el Ministeri de Treball i Economia Social 
i el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.  
El Reial decret llei 18/2020 recull el I Acord social en defensa de l’ocupació amb l’objectiu de facilitar el resta-
bliment gradual de l'activitat diferenciat per sectors, col·lectius i zones geogràfiques, després de les mesures 
de sosteniment de l'ocupació adoptades, entre d'altres pel Reial decret llei 8/2020.  
El II Acord social en defensa de l'ocupació es recull en bona mesura al Reial decret llei 24/2020. 
El Reial decret llei 30/2020 es fonamenta en el III Acord social en defensa de l'ocupació, de 29 de setembre. 
El IV Acord social en defensa de l'ocupació queda recollit al Reial decret llei 2/2021. 
El V Acord social en defensa de l'ocupació, assolit el 26.05.2021, es recull al Reial decret llei 11/2021.  
58 La Comissió es crea pel Reial decret llei 18/2020 i les seves funcions s’adapten a través del Reial decret 
llei 24/2020, el Reial decret llei 30/2020, el Reial decret llei 2/2021 i el Reial decret llei 11/2021. Integrada per 
representants del Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, 
UGT, CCOO, CEOE, CEPYME. 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/PNR2019.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/282/Z00054-00061.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/282/Z00054-00061.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
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Pel que fa a les mesures dirigides a la protecció de les persones treballadores i les empre-
ses cal destacar:59  

Es dona caràcter preferent al treball a distància i al dret d’adaptació de l’horari i reducció 
de jornada. En aquest context, però amb caràcter general, es regula el treball a distància 
en el sector privat60 i en el sector públic.61  

Es flexibilitzen els mecanismes d’ajust temporal de l’activitat per tal d’evitar acomiada-
ments. Així, les mesures van des de la consideració expressa d’existència de causa de 
força major en les suspensions de contracte i reduccions de jornada conseqüència di-
recta de pèrdues d’activitat provocades per la COVID-19 fins a l’establiment d’especia-
litats procedimentals dels expedients de regulació temporal de l’ocupació. La persistèn-
cia dels efectes negatius que la situació d'emergència sanitària causada pel SARS-CoV-
2 té sobre les empreses i l'ocupació, així com la incertesa sobre la plena capacitat de 
recuperació i el restabliment de l'activitat empresarial, que es presumeix asimètrica i 
sectoritzada, ha dut a mantenir les mesures excepcionals previstes si bé s’han anat per-
filant a mesura que s’avança cap a una progressiva normalització de la situació sanità-
ria.62 

En paral·lel, i per tal de facilitar el recurs a aquests expedients de regulació temporal de 
l’ocupació vinculats a la COVID-19, s’aprova un conjunt de mesures socials i comple-
mentàries dirigides tant a les empreses com a la protecció de les persones treballadores 
que hi queden incloses.  

Entre aquestes, cal destacar en primer lloc que s’exonera l’abonament de l’aportació 
empresarial a la Seguretat Social, així com de les quotes per conceptes de recaptació 
conjunta a l’empresa, mentre duri el període de suspensió de contracte o de reducció 

 
59 Vegeu a l’apartat “Inclusió i protecció social” del capítol IV l’anàlisi d’altres mesures com la consideració 
excepcional dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus 
de la COVID-19 com a situació assimilada a accident de treball (Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel 
qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. 
BOE núm. 62, d’11.03.2020.) i la consideració com a contingència professional derivada d’accident de treball 
de les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüèn-
cia del contagi del virus SARS-CoV2 durant l’estat d’alarma (Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual 
s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social 
i tributàries per a pal·liar els efectes de la COVID-19. BOE núm. 150, de 27.05.2020). 
60 Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. BOE núm. 254, de 23.09.2020.  
61 Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les adminis-
tracions públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. BOE núm. 259, de 30.09.2020. Introdueix un nou article 47 bis en el text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en el qual defineix el teletreball. 
62 Per a una explicació més detallada dels diferents tipus d’expedient de regulació temporal de l’ocupació 
vinculats a la COVID-19 vegeu l’apartat següent (Relacions laborals) d’aquest capítol.  
Les mesures inicialment aprovades a través del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. BOE núm. 73, de 18.03.2020. S’han 
anat prorrogant i modificant successivament pel Reial decret llei 18/2020, el Reial decret llei 24/2020, de 26 
de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat de 
el sector industrial (BOE núm. 178, de 27.06.2020),  el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de me-
sures socials en defensa de l’ocupació. BOE núm. 112, de 22.04.2020; el Reial decret llei 2/2021, de 26 de 
gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació (BOE núm. 23, de 27.01.2021). 
La darrera de les pròrrogues s’acorda a través del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures 
urgents per a la defensa l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. BOE 
núm. 127, de 28.05.2021. 
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de jornada. Aquesta exoneració no té efectes per a la persona treballadora ja que es 
manté la consideració del període esmentat com a efectivament cotitzat a tots els efec-
tes.63 En contrapartida a l’aplicació de la regulació excepcional dels ERTO, a l’empresa 
se li exigeix el manteniment de l’ocupació com a mínim 6 mesos després de la represa 
de l'activitat, reincorporant a les persones afectades per l'expedient als seus llocs i man-
tenint-los durant aquest temps.64   

En segon lloc, es reconeix el dret a la prestació contributiva d’atur a les persones treba-
lladores afectades per ERTO derivats de la COVID-19, encara que no tinguin el període 
d’ocupació cotitzada mínim necessari. Així mateix, es reconeix el dret de reposició, en 
el sentit que el temps que estiguin percebent la prestació per aquesta causa no computa 
als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.65  

Per a la determinació de l'import s'estableix que la base reguladora serà la resultant de 
computar la mitjana de les bases dels darrers 180 dies cotitzats o, en defecte, del perí-
ode de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal d'atur treballats en la 
relació laboral afectada per la suspensió del contracte o la reducció de jornada laboral.  

La durada de la prestació es vincula a la durada de la suspensió o reducció de jornada.66  

 
63 Com a norma general, durant la suspensió del contracte o la reducció de jornada continua l’obligació de 
cotitzar i, per tant, l’empresa continua suportant aquest cost. Per tal d’incentivar el recurs als ERTO, i com ja 
s’havia fet en anteriors ocasions, s’estableix l’exoneració de quotes.  
El percentatge d’exoneració s’ha anat variant en paral·lel a la modificació de les mesures relatives als ERTO, 
de conformitat amb l’evolució de la situació epidemiològica, la flexibilització de les restriccions i l’increment de 
l’activitat. El criteri d’accés a les exoneracions i el percentatge a aplicar es determina segons la mida de la 
plantilla de l’empresa abans de 29.02.2020, moment anterior a la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2. 
Els esquemes de percentatges varien per: Expedients de força major COVID-19; Expedients de força major 
per limitació de l’activitat; Expedients de força major per impediment de l’activitat; Empreses dels sectors amb 
una elevada taxa d’ERTO i baixa recuperació d’activitat podran exonerar-se en funció de si les persones 
treballadores estan en suspensió o si han estat reincorporades al treball. 
64 Aquesta clàusula, introduïda inicialment a la disposició addicional 6 del Reial decret llei 8/2020, ha estat 
modificada pel Reial decret llei 18/2020 que la desenvolupa. Ha estat prorrogada pels reials decrets llei 
24/2020, 30/2020 i 2/2021 i 11/2021. La seva aplicació ha generat dubtes interpretatius bàsicament sobre el 
còmput d’aquest compromís així com sobre els efectes en cas d’incompliment (abast de la devolució de les 
exoneracions).  
65 Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic 
i social de la COVID-19. BOE núm. 73, de 18.03.2020. S'aplica també a treballadors i socis treballadors i 
també poden accedir a aquesta prestació les persones que no puguin reincorporar-se a la seva empresa una 
vegada finalitzada la  causa de suspensió que s'hagués iniciat amb anterioritat al 18.03.2020 (data d'entrada 
en vigor del Reial decret llei 8/2020). 
El Reial decret llei 30/2020 deixa sense efecte aquest benefici a partir d’01.10.2020 amb les excepcions se-
güents: prestacions sol·licitades a partir de l’01.10.2026: no es descomptarà de la durada màxima d’aquesta 
prestació el temps consumit com a conseqüència d’estar inclòs en un ERTO per força major després de 
l’1.10.2020; tampoc es consideraran consumits els dies de prestació corresponents a ERTO per causa de la 
COVID-19 tant anteriors com posteriors a l’01.10.2020 en aquells casos en què es generi el dret a una nova 
prestació amb anterioritat a l’1.01.2022 com a conseqüència de la finalització d’un contracte temporal, un 
acomiadament declarat improcedent o un acomiadament, individual o col·lectiu, per causa econòmica, tèc-
nica, organitzativa o de producció. 
66 Regulada inicialment al Reial decret llei 8/2020, es prorroga pel Reial decret llei 24/2020 fins al 30.09.2020 
i pel Reial decret llei 30/2020 fins al 31.01.2021. Posteriorment, el Reial decret llei 2/2021 i el Reial decret llei 
11/2021 prorroguen aquesta mesura fins 31.05.2021 i 30.09.2021, respectivament. 
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El procediment de reconeixement de la prestació s'inicia amb una sol·licitud col·lectiva 
que l'empresa presenta al SEPE en representació de les persones treballadores afecta-
des. La falta de comunicació es considera falta greu. També es consideren infracció 
sancionable les sol·licituds que continguin falsedats o incorreccions, així com sol·licitar 
mesures innecessàries o sense prou connexió amb la causa que les origina, si donen 
lloc a la generació o la percepció de prestacions indegudes. 

El reconeixement de prestacions a la persona treballadora es podrà revisar d'ofici, i l'em-
presa haurà d’ingressar a l'entitat gestora les quantitats percebudes per la persona tre-
balladora, deduint dels salaris deixats de percebre que haguessin correspost, amb el 
límit de la suma d'aquests salaris. 

La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en 
què s’emparen els expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a la COVID-
19 no es poden entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni 
d’acomiadament.67 

Es promou el suport al manteniment de l’ocupació de les persones treballadores amb 
contracte fix discontinu l’activitat de les quals s’hagi vist afectada per la COVID-19.68 

S’agilita la tramitació i abonament de la prestació d’atur.69 Es garanteixen les prestacions 
d’atur encara que la sol·licitud es presenti fora de termini durant la durada de l’estat 
d’alarma. La presentació de les sol·licituds d’alta inicial o represa de la prestació d’atur 
feta fora dels terminis establerts legalment, durant l’estat d’alarma, no implica que es 
redueixi la durada del dret a la prestació corresponent.  

La falta de sol·licitud de pròrroga del subsidi d’atur no comporta la interrupció de la seva 
percepció ni la reducció de la seva durada màxima. 

Així mateix, la presentació extemporània de la declaració anual de renda que s’exigeix 
a les persones que reben el subsidi d’atur per a més grans de 52 anys no interromp el 
pagament del subsidi ni la cotització.  

 
67 Reial decret llei 9/2020 pel que s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els 
efectes derivats de la COVID-19. BOE núm. 86, de 28.03.2020. La coneguda com a “prohibició d’acomiadar” 
ha estat també objecte d’interpretació.  
68 Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia 
i a l’ocupació. BOE núm. 112, de 22.04.2020. Amplia la cobertura a aquelles persones que no hagin pogut 
reincorporar-se a la seva activitat en les dates previstes, com a conseqüència de la COVID-19, o que, dispo-
sant de períodes d'ocupació cotitzada suficient, no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o 
bé no poden accedir a la prestació per atur per no tenir el període de cotització necessari. A través del Reial 
decret llei 30/2020 s’estableix una prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu o que 
realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes. Aquesta prestació serà compatible amb el 
treball per compte d'altri a temps parcial que es mantingui en la data de naixement del dret o que s'adquireixi 
amb posterioritat, prèvia deducció de la part proporcional al temps treballat. 
69 Reial decret llei 9/2020 pel que s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els 
efectes derivats de la COVID-19. BOE núm. 86, de 28.03.2020. El Reial decret llei 30/201 prorroga fins 
31.12.2020 les mesures relatives al treball fix discontinu. 
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Les persones incloses en un ERTO tenen la consideració de col·lectiu prioritari per a 
l’accés a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l’ocupació 
en l’àmbit laboral.70 

S’interromp el còmput de la durada màxima dels contractes temporals (inclosos els for-
matius, els de relleu i interinitat) suspesos per causes vinculades a la COVID-19 atès 
que es considera que la situació d'emergència derivada de la crisi sanitària impedeix 
continuar amb el treball temporal. La interrupció té per objectiu que aquests puguin des-
plegar la seva eficàcia en relació amb el termini pel qual es van pactar.71 

Es dona suport, a través de bonificacions, per prolongar el període d’activitat dels treba-
lladors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, i comerç i hostaleria 
vinculats a l’activitat turística.72  

Es regula un permís recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30.03.2020 i el 
9.04.2020 amb la finalitat de reduir la mobilitat dels treballadors i treballadores. Afecta 
persones treballadores per compte d’altri que no prestaven serveis essencials i no po-
dien treballar mitjançant fórmules no presencials. La mesura abasta el personal laboral 
per compte d’altri que presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que 
desenvolupen activitats no essencials qualificades com a tals a l’annex de la norma. 
Aquest permís va servir per vehicular l’ampliació del confinament social i la paralització 
de l’activitat econòmica acordats en la primera pròrroga de l’estat d’alarma.73  

Ateses les dificultats per trobar mà d’obra en el sector agrari per les restriccions de mo-
viments, es permet la contractació temporal de persones beneficiàries de prestacions 
d’atur, cessament d’activitat o qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o qualse-
vol altre benefici o ajut social. També s’aplica a persones treballadores migrants encara 
que no siguin beneficiàries de prestacions.74 

Es reconeix la situació legal d’atur en cas d’extinció de la relació laboral en el període 
de prova produïda durant la vigència de l’estat d’alarma amb independència de la causa 
per la qual s’hagués extingit la relació laboral anterior. Així mateix, es considera que 
existeix situació legal d’atur en els supòsits de baixa voluntària a partir de l’1.03.2020 

 
70 Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació. BOE núm. 112, 
de 22.04.2020. 
71 Reial decret llei 9/2020 pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els 
efectes derivats de la COVID-19. BOE núm. 86, de 28.03.2020. Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de 
mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector in-
dustrial. BOE núm. 178, de 26.06.2020. 
72 Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte 
econòmic de la COVID-19. BOE núm. 65, de 13.03.2020. 
73 Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones 
treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat en el 
context de la lluita contra la COVID-19. Estableix els serveis essencials en els quals es manté el treball pre-
sencial atès el seu caràcter imprescindible per lluitar contra la pandèmia i atendre les necessitats de primer 
ordre o bàsiques per a la població. És un llistat obert que es completa amb les disposicions anteriors i les 
posteriors dictades per les autoritats autoritzades. 
74 Reial decret llei 13/2020 pel que s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària. 
BOE núm. 98, de 08.04.2020. Estableix una excepció a la regla general d’incompatibilitat de la percepció de 
prestacions d’atur amb el treball per compte propi o amb qualsevol treball per compte d’altre, excepte si és a 
temps parcial. 
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per tenir una oferta de treball en ferm que no s’hagués arribat a materialitzar com a 
conseqüència de la COVID-19.75 

Subsidi extraordinari per a persones empleades de la llar que haguessin deixat de pres-
tar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, per tal de reduir el risc de 
contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de 
la crisi sanitària de la COVID-19, o bé el seu contracte s’hagués extingit a causa de la 
COVID-19. Aquest subsidi presenta una regulació singular ja que es planteja per protegir 
un col·lectiu que no cotitza per atur i que durant l’estat d’alarma va perdre les possibilitats 
de dur a terme la seva activitat laboral.76 

Subsidi extraordinari per a treballadors i treballadores amb contracte temporal de durada 
inferior a 2 mesos que finalitzi després de la declaració de l’estat d’alarma i no poguessin 
accedir a una altra prestació o subsidi per manca de cotització suficient.77   

Subsidi extraordinari per a treballadors i treballadores amb contractes de personal do-
cent i investigador o amb contractes predoctorals.78 

Subsidi extraordinari per a persones que han esgotat prestacions i subsidis d’atur entre 
el 14.03.2020 i el 30.06.2020, no tenen accés a altres ajudes específiques COVID-19 i 
no tenen possibilitat de buscar feina i d’incorporar-se al món laboral, tant per les restric-
cions imposades per fer front a l’emergència sanitària durant l’estat d’alarma com, poste-
riorment, per la pròpia paralització de l’activitat en determinats sectors que es troben 
amb grans dificultats per reincorporar els treballadors de la seva plantilla.79 La durada 
del subsidi es preveu per 90 dies i no es podrà percebre en més d’una ocasió. L’import 
del subsidi serà igual al 80% de l’IPREM vigent i el seu pagament es realitzarà pel SEPE 
a partir del mes següent al de la sol·licitud. 

Accés extraordinari a la prestació d’atur dels artistes en espectacles públics que no es-
tiguin afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regu-
lades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer enfront de l’impacte econòmic i social de la COVID-19.80 

 
75 Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia 
i a l’ocupació. BOE núm. 112, de 22.04.2020. 
76 Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit 
social i econòmic per fer front a la COVID-19. BOE núm. 91, d’01.04.2020. 
77 Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit 
social i econòmic per fer front a la COVID-19. BOE núm. 91, d’01.04.2020. 
78 Disposició addicional 12a del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i disposició addicional 14a del Reial 
decret llei 15/2020, de 21 d'abril.  
79 Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la 
protecció per desocupació i de suport al sector cultural. BOE núm. 291, de 04.11.2020. Ampliat pel Reial 
decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç 
i en matèria tributària (BOE núm. 334, de 23.12.2020) i pel Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç 
i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació. BOE núm. 23, de 27.01.2021. 
80 Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter 
tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. BOE núm. 126, de 06.05.2020. Se n’amplia 
la durada primer fins al 31.01.2021 i posteriorment fins al 31.05.2021 a través del Reial decret llei 32/2020 i 
del Reial decret llei 2/2021, respectivament.  

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/32/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/32/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/22/35
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/22/35
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/22/35
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130-C.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17/con
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Subsidi per a personal tècnic o auxiliar del sector de la cultura.81 El dret al subsidi neix 
el 6.11.2020 i se’n preveu l’extinció el 31.05.2021. Es pot percebre una vegada. L’import 
a quantia del subsidi serà igual al 80% de l’IPREM vigent, amb independència que els 
dies treballats per compte d’altri en el sector cultural ho hagin estat a jornada completa 
o a temps parcial. 

Es reconeix, de forma extraordinària, l’accés a la prestació contributiva d’atur als profes-
sionals taurins que ho sol·licitin, sempre que no hagin pogut accedir-hi ordinàriament.82 
El dret al subsidi neix el 6.11.2020 i se’n preveu l’extinció el 31.05.2021. Aquesta extinció 
no constitueix esgotament d’una prestació contributiva d’atur a l’efecte de l’accés al sub-
sidi d’atur. 

El 7.10.2020 es presenta el Pla de recuperació, transformació i resiliència,83 que estableix 
les línies mestres i els àmbits prioritaris que definiran els plans i els projectes per a l’execu-
ció dels fons europeus per a la recuperació. Als efectes d’aquest apartat cal destacar que 
indica que la resposta a l’alt atur estructural passa per un nou impuls de les polítiques d’ocu-
pació, tant en termes quantitatius com qualitatius, fent especial atenció a l’orientació perso-
nalitzada als destinataris, en especial a les persones joves i les dones, una major integració 
de les polítiques actives amb les passives i una avaluació permanent de les estratègies 
d’inserció i reinserció laboral dels serveis d’ocupació. Entre les polítiques palanca de re-
forma estructural que estableix, assenyala la Nova economia de les cures i polítiques d’ocu-
pació.  

Es proposen noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclu-
siu, fonamentat en: 

Aturar els problemes estructurals del mercat de treball i introduir de manera permanent 
mecanismes d’ajust intern de les empreses que es nodreixin de l’experiència acumulada 
durant la pandèmia i que permetin preservar l’ocupació davant shocks adversos per a 
l’economia.  

Reforma profunda de les polítiques actives d’ocupació, desenvolupant nous instruments 
per a la integració i activació de treballadors, adequant les intervencions a les realitats 
específiques del mercat de treball i dels demandants d’ocupació, i millorant la connexió 
amb les necessitats empresarials a través de la creació d’un fons per a la generació de 
nova ocupació, incorporant de manera permanent l’avaluació de les estratègies d’inser-
ció i reinserció laboral dels serveis públics d’ocupació. 

Impulsar les polítiques d’inserció laboral articulades al voltant del desenvolupament de 
l’Ingrés Mínim Vital (IMV), que servirà per aconseguir un mercat de treball més inclusiu 
i àgil. Amb la col·laboració de comunitats autònomes i les entitats locals, es posarà en 

 
81 Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la 
protecció per desocupació i de suport al sector cultural. BOE núm. 291, de 04.11.2020. 
82 Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la 
protecció per desocupació i de suport al sector cultural. BOE núm. 291, de 04.11.2020. 
83 Presentació d’octubre de 2020. El Pla de recuperació, transformació i resiliència s’aprova definitivament per 
Acord del Consell de Ministres del 27.04.2021 i es remet a la Comissió Europea que l’aprova el 16.06.2021.  

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/32/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/32/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/32/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/32/con
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/071020-sanchez_plan.aspx
https://t.co/YWVRBPHANJ?amp=1
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2987
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marxa itineraris d’inclusió adaptats als perfils de vulnerabilitat dels beneficiaris de l’IMV, 
que es podran monitoritzar i avaluar permanentment.84  

El mes de juliol s’aprova el Pla de modernització de la formació professional,85 que desen-
volupa el Pla estratègic de formació professional. Es garanteix una formació i qualificació 
professional a tota la població, des d’estudiants d’FP fins a la població activa. Aquest pla 
parteix dels principis: permanent col·laboració publico-privada; posada en marxa d’un sis-
tema únic d’FP en el marc del Sistema Nacional de Qualificacions; generalització dels pro-
cediments de reconeixement i acreditació de la competència professional de la població 
activa, en particular les persones expulsades del mercat laboral durant la crisi de la COVID-
19; redimensionament de l’oferta d’FP; i creació d’un ecosistema col·laboratiu i especialitzat 
en FP. En l’àmbit del Pla de modernització es van distribuir fons específics en el marc dels 
Programes de cooperació territorial per un import total de 262,15 M€. 

Es presenta el Pla de formació professional per millorar les competències i qualificació del 
sector del turisme, que s’integra dins del Pla d’impuls al turisme aprovat el mes de juny.86 

El pressupost inicial del SEPE pel 2020, prorrogat com l’exercici precedent, és de 23.606 
M€.87 Atès l’avanç de liquidació del pressupost de 2020,88 el pressupost definitiu ha estat 
de 40.053,2 M€ i s’han reconegut obligacions per import de 39.528,3 M€ (36.397 M€ en 
prestacions d’atur). El finançament d’aquest import s’ha fet principalment a càrrec de les 
quotes d’atur (20.470 M€) però enguany cal també tenir en compte el crèdit extraordinari de 
16.447 M€ destinat a les despeses derivades de les mesures per fer front a les conseqüèn-
cies de la pandèmia. Altres fonts destacables d’ingressos són la quota de formació profes-
sional per a l’ocupació (2.101 M€), les aportacions de la Unió Europea (425 M€) i la quota 
per cessament d’activitat (13,8 M€).  

El Pla anual de política d’ocupació 2020 (PAPE 2020),89 aprovat el mes d’octubre tenint en 
compte les recomanacions bàsiques derivades de l’avaluació feta per la Xarxa Europea de 
Serveis Públics d’Ocupació,90 es dota amb 5.793,7 M€. Conté el conjunt de serveis i pro-
grames en matèria d’ocupació de les CCAA i el SEPE. Consta de 969 serveis i programes 
distribuïts en sis eixos: orientació, formació, oportunitats d’ocupació, igualtat d’oportunitats 
en l’accés de l’ocupació, emprenedoria i millora del marc institucional del Sistema Nacional 
d’Ocupació. El pressupost es concentra majoritàriament en l’eix oportunitats d’ocupació 
(2.611,3 M€) i l’eix formació (2.414,4 M€).  

 
84 Caldrà tenir en compte la necessitat de trobar l’encaix adequat entre l’IMV i la renda garantida de ciutadania. 
85 Pla de modernització de la formació professional. 
86 Pla de formació per millorar les competències i la qualificació del sector turisme. 
87 Pressupost de despeses SEPE 2020.  
88 Avanç de liquidació del pressupost del SEPE a desembre 2020. Consultat el 15.05.2021. 
89 Resolució de 26 d'octubre de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social, per la qual es 
publica l'Acord de Consell de Ministres de 20 d'octubre de 2020, pel qual s'aprova el Pla anual de política 
d'ocupació per 2020, segons el que estableix l'article 11.2 de el text refós de la Llei d'ocupació, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre. BOE núm. 289, de 02.11.2020. 
90 Les recomanacions són: promoure la cooperació amb els serveis públics de les comunitats autònomes de 
forma més sistemàtica amb una planificació per fites, l'establiment d'un repositori de bones pràctiques; invertir 
més en una anàlisi i investigació del mercat de treball; reforçar el lideratge del Servei Públic d'Ocupació Estatal 
a través de diferents propostes que facilitin el «coneixement compartit» al si del Sistema Nacional d'Ocupació; 
introduir un sistema de seguiment de l'execució més adequat que faciliti la rendició de comptes; definir i esta-
blir un sistema comú de perfilat que el Servei Públic d'Ocupació Estatal posi a disposició de la Xarxa d'Orien-
tadors dels Serveis Públics d'Ocupació. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2020/220720-Plan_modernizacion_FP.pdf
https://www.mincotur.gob.es/ca-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/20201030-plan-formaci%C3%B3n-trabajadores-turismo.aspx
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/que-es-el-sepe/informacion-economico-financiera/ingresos-gastos-2020.html
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/quienes_somos/pdf/2020/liquidacion-presupuestaria-2020-avance.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/26/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/26/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/26/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/26/(4)
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El pla adapta els objectius estratègics91 al context generat per la pandèmia. Per a 2020 
estableix el següent: afavorir el manteniment de l’ocupació i recuperar-ne el nivell; promoure 
i potenciar l’activació i millora de l’ocupabilitat de persones joves menors de 30 anys, amb 
especial atenció a qui presenta majors necessitats de formació i risc de precarietat laboral, 
a través d’instruments com el Pla de xoc per a l’ocupació jove (2019-2021) i la Garantia 
Juvenil; potenciar l’ocupació com a principal instrument d’inclusió social, millorant de ma-
nera prioritària l’activació i inserció dels col·lectius més vulnerables, amb especial atenció 
a les persones que hagin perdut la feina com a conseqüència de la COVID-19, persones en 
situació d’atur de llarga durada i les més grans de 45 anys, mitjançant instruments com el 
Pla triennal per prevenir i reduir l’atur de llarga durada 2019-2021 (Pla Reincorpora-T); mi-
llorar la qualificació i el reciclatge professional de les persones treballadores a través d’ac-
cions de formació i adaptació professional; abordar les polítiques d’activació des d’una pers-
pectiva holística, enfortint la col·laboració amb tercers, per promoure l’atenció de persones 
usuàries i la generació d’oportunitats d’ocupació; i adaptar els serveis públics d’ocupació al 
nou context i necessitats d’atenció de persones i empreses usuàries, a través de l’optimit-
zació i reforç de la seva organització, processos i tecnologia. 

El pla recull també la reformulació dels indicadors de seguiment, que passen de 22 a 30. 
Com a pas intermedi cap a la nova perspectiva que es vol introduir en l’Estratègia espanyola 
d’activació per a l’ocupació 2021-2024,92 el PAPE 2020 estableix la premissa que els indi-
cadors proposats serveixin únicament per fer el seguiment de les accions, sense afectar la 
distribució de fons, atès que per les extraordinàries circumstàncies derivades de la COVID-
19 es manté la distribució utilitzada l’any 2019.  

Com a conseqüència de l’impacte de la pandèmia en l’ocupació i la necessitat d’incrementar 
la protecció social de les persones treballadores afectades, el mes de març es va acordar 
desafectar la quota de formació professional per a l’ocupació, establint una afectació més 
àmplia a mesures de protecció per desocupació. El PAPE 2020 recull aquesta desafectació 
dels fons de formació per tal de reforçar la capacitat de finançament de sistema de protecció 
d’atur.93 El Consell de Direcció del SOC formula una declaració institucional per expressar 

 
91 Cal recordar que s’estableixen tres tipus d’objectius d’acord amb l'Estratègia d'activació per a l'ocupació 
2017-2020: clau, estructurals i estratègics. Els objectius clau són comuns en el conjunt de la UE i romanen 
estables durant tota la durada de l’estratègia. Són: reduir l’atur; augmentar l'activació i reduir els períodes 
d’atur; millorar la participació dels serveis públics d'ocupació en la cobertura de vacants; millorar el grau de 
satisfacció dels ocupadors i demandants amb els serveis prestats pels Serveis Públics d'Ocupació. Els objec-
tius estructurals també tenen naturalesa estable i han de ser atesos en el funcionament ordinari dels serveis 
públics d’ocupació. D’acord amb la Llei d’ocupació, s’articulen al voltant de sis eixos: orientació; formació; 
oportunitats d’ocupació; igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació; emprenedoria i millora del marc institu-
cional del Sistema Nacional d’Ocupació. Els objectius estratègics o prioritaris es determinen anualment i són 
els que adquireixen especial rellevància en un moment determinat.  
92 A la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals del 30.09.2020 s’incorpora un nou enfocament 
per elaborar l’Estratègia 2021-2024, que implica la realització d’un informe anual d'avaluació de la política 
d'activació que es desenvolupa pel conjunt del Sistema Nacional d’Ocupació. 
93 Disposició addicional 7ª del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19  (BOE núm. 91, d’01.04.2020) mo-
difica la disposició addicional 124 de la Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 per per-
metre que, amb caràcter excepcional i extraordinari, els ingressos derivats de la cotització per formació pro-
fessional puguin aplicar-se al finançament de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció 
d’atur, incloent finalitats més àmplies que la formació professional per a l’ocupació. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208-C.pdf
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el rebuig a aquesta mesura i sol·licitant que es reconsideri tot mobilitzant altres recursos 
que promoguin de nou oportunitats i fortaleses a l’àmbit sòcioeconòmic.94 

Dels 5.793,7 M€ assignats al PAPE 2020, se’n permetia distribuir 2.126,1 M€ entre les co-
munitats autònomes, dels qual se n’han distribuït 1.944 M€.95 D’acord amb aquesta distri-
bució, a Catalunya li ha correspost gestionar 302,3 M€, 83,9 M€ menys que el 2019. 

Atesa la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’amplia de forma extraordinària el 
termini de justificació dels fons lliurats pel SEPE a les comunitats autònomes en l’exercici 
econòmic 2019 per a la gestió de subvencions de l’àmbit laboral.96 

En l’àmbit català també s’han aprovat mesures en defensa de l’ocupació per fer front als 
efectes de la pandèmia. Entre les més destacades: 

Ajut extraordinari a les administracions locals de Catalunya per impulsar l’elaboració i 
execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19,97 definits com a instru-
ments de planificació que han de permetre, des de l’àmbit local i de manera concertada, 
identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic 
com a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació 
de la COVID-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reac-
tivació de les empreses en la seva activitat productiva.  

 
94 El Consell de Direcció del SOC està integrat, a més de membres del Govern, per la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la 
Unió General de Treballadors de Catalunya, el Foment del Treball Nacional, i la PIMEC, Petita i Mitjana Em-
presa de Catalunya. Vegeu la declaració institucional.  
95 La distribució s’acorda a través de les ordres ministerials següents:   
Ordre TES/406/2020, de 7 de maig, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 
2020, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de 
l'àmbit laboral finançades amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat, incloent aquelles destinades a l'e-
xecució del Pla de xoc per a l'ocupació jove 2019-2021 i del pla Reincorpora-T 2019-2021. BOE núm. 133, de 
12.05.2020. 
Ordre TES/1039/2020, de 3 de novembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic 
de 2020, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions 
addicionals de l'àmbit de les polítiques actives d'ocupació finançades amb càrrec a els Pressupostos Generals 
de l'Estat, incloent aquells destinats a l'execució del Pla de xoc per a l'ocupació jove 2019-2021 i del pla 
Reincorpora-T 2019-2021. BOE núm. 293, de 06.11.2020.  
Es ratifiquen els criteris de distribució adoptats en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals 
de 20 de desembre de 2018 (per a més detall, vegeu l’anterior edició d’aquesta Memòria) i s'aproven criteris 
específics en les quantitats assignades per finançar iniciatives de formació professional per a l'ocupació i per 
al finançament de l'augment de les ajudes al manteniment de l'ocupació de persones amb discapacitat severa 
en Centres Especials de Treball.  
96 Resolució de 8 d'abril de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'amplia, de forma extraor-
dinària per la situació derivada de la COVID-19, el termini de justificació dels fons lliurats pel Servei Públic 
d'Ocupació Estatal a les comunitats autònomes en l'exercici econòmic 2019, per a la gestió de subvencions 
de l'àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l'esmentat organisme. BOE núm. 107, 
de 17.04.2020.  
97 Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts 
de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. DOGC núm. 8128, de 07.05.2020. 

https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/acm/declaracio_cdsoc_coronavirus.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4946
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4946
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4946
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4946
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/03/tes1039
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/03/tes1039
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/03/tes1039
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/03/tes1039
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/03/tes1039
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/08/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/08/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/08/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/08/(2)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1793470&type=01
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1793470&type=01
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Línia extraordinària i urgent COVID-19 del Programa de treball i formació, que té per 
objecte atorgar subvencions per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones desocupa-
des amb dificultats d’accés al treball, la situació de les quals s’ha vist agreujada per 
efectes de les mesures preventives i de contenció de la COVID-19. 

Garantia del manteniment dels llocs de treball dels proveïdors del Sistema català de 
serveis socials, compensació de les activitats no presencials desenvolupades i garantia 
que, en el moment que sigui possible, es puguin tornar a prestar els serveis socials 
presencials.98  

Subvenció per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball de cures: prestació 
econòmica adreçada a les persones ocupadores o les entitats sense ànim de lucre, amb 
l’objectiu de promoure l’ocupació en l’àmbit de l’atenció a les persones grans o depen-
dents.99  

Ajuts per mantenir l’ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part 
de treballadors autònoms.100 

Subvenció extraordinària i urgent com a mesura complementària en matèria d’ocupació 
i foment de l’activitat econòmica, per fer front a la major afectació en el mercat de treball 
de la COVID-19 en territoris afectats pel tancament perimetral.101 

A més, cal també tenir en compte les mesures de suport a empreses i treball autònom 
aprovades per col·lectius concrets i en sectors específics.102  

El Govern de la Generalitat va aprovar el juliol de 2020 el Pla de reactivació econòmica i de 
recuperació social que s’articula al voltant de cinc eixos que dibuixen el model social, eco-
nòmic i institucional cap al qual ha d’avançar Catalunya en la propera dècada: Economia 
per a la vida; Digitalització; Transició ecològica; Societat del Coneixement; i Actuacions 
transversals. Entre les febleses que el pla posa de manifest, a efectes d’aquest apartat 
destaca la precarietat del mercat laboral, i una taxa d’atur estructural elevada en el pla com-
parat, amb molt recorregut de millora en les polítiques actives d’ocupació.  

L’Acord Nacional de Bases per la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, signat el 
20.07.2020 entre el Govern, UGT, CCOO, Foment del Treball Nacional i Pimec situa els 

 
98 Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. DOGC núm. 8138, de 21.05.2020. 
99 Decret llei 25/2020, de 16 de juny, mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i adminis-
tratiu. DOGC núm. 8157, de 21.06.2020. 
100 Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts 
de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. DOGC núm. 8128, de 07.05.2020. 
101 Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment 
de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 
COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de 
mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. 
DOGC núm. 8286, de 03.12.2020. Els beneficiaris de les subvencions per dur a terme els projectes integrats, 
que han de respondre als eixos d'ocupació i de millora del teixit productiu, són els ajuntaments i els consells 
comarcals dels territoris que consten a l'annex d'aquest Decret llei com ara la Conca d’Òdena o Lleida i el 
Segrià 
102 Per exemple, les destinades al sector de les activitats de lleure; lleure educatiu i activitats extraescolars; 
espectacles i activitats culturals; i al sector instal·lacions juvenils. 
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principis generals de cap a on s’ha d’orientar el model de país i presenta les línies i orien-
tacions de com s’ha d’afrontar el canvi de model productiu i les polítiques per a la reactivació 
econòmica orientada sempre a la recuperació social.  

Pel que fa a aquest apartat, cal destacar que acorda elaborar un pla de xoc amb la dotació 
econòmica necessària per millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupa-
ció, que inclogui itineraris integrals d’orientació, requalificació professional i acompanya-
ment en la reinserció laboral, així com ajuts adreçats a les empreses per tal que creïn ocu-
pació estable i de qualitat. Concretament haurà de proposar itineraris específics per a per-
sones en situació d’atur de llarga i molt llarga durada i persones majors de 45 anys; per a 
joves; per a treballadors i treballadores que no recuperin el seu lloc de treball després d'un 
ERTO/ERO; per a persones treballadores de sectors amb pèrdua d’ocupació que puguin, 
mitjançant una acció formativa específica, reinsertar-se en els sectors susceptibles de crear 
ocupació; i, amb especial atenció als treballadors i treballadores fixos discontinus del sector 
del turisme que esgotaran les prestacions de desocupació i no tindran accés a noves pres-
tacions.  

Així mateix, acorda establir ajudes a les empreses i treballadors i treballadores autònoms 
per a la contractació de col·lectius amb especials dificultats d’inserció, amb perspectiva de 
gènere, joves, majors de 45 anys, persones en situació d’atur de llarga i molt llarga durada 
i persones amb discapacitat.  

Finalment, cal destacar que acorda també impulsar o reforçar amb caràcter extraordinari 
mesures de protecció i ajuts per a les persones treballadores afectades per la crisi sanitària.  

2.2. Polítiques actives d’ocupació 

La política pressupostària de foment de l’ocupació103 ha comptat a Catalunya amb un pres-
supost definitiu l’any 2020 de 1.211 M€,104 dels quals a 31.12.2020 s’havien reconegut obli-
gacions per import de 1.158 M€, un 33,6% més que l’exercici precedent.105 Aquest pressu-
post prové, a més de fons propis de la Generalitat, de transferències finalistes de la distri-
bució territorial que fa l’Estat a les que s’ha fet referència (302,3 M€), del Fons Social Euro-
peu (32,8 M€) i del Programa d’ocupació juvenil a Catalunya (15,7 M€).106 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, directament o bé mitjançant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, 
gestiona majoritàriament els recursos que es destinen a aquesta política, que inclou els 
programes Ocupabilitat i autoocupació, Igualtat, qualitat i integració laboral i Formació pro-
fessional agrària i pesquera. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
executa el Programa de formació professional agrària i pesquera. 

 
103 És la política de despesa a través de la qual s’estableixen els programes, mesures i actuacions que tenen 
per objecte millorar la qualificació professional i l’ocupabilitat de les persones.  
104 El pressupost inicialment previst per la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020 (DOGC núm. 8124, de 30.04.2020) és de 918,2 M€.    
105 Sobre l’execució del pressupost, vegeu l’Informe mensual d'execució corresponent a 31.12.2020. Consulta 
feta el 16.05.2021. 
106 Estat d’ingressos i de despeses (pàgina 118).  
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A continuació s’analitzen les dades relatives al compromís d’inversió del SOC per oferir 
polítiques actives d’ocupació.107  

Amb caràcter previ, però s’ha de destacar que, davant la suspensió de l’activitat que va 
comportar la declaració de l’estat d’alarma, es van establir criteris i mesures extraordinaris 
per a l’adaptació dels programes que incloïen formació professional per a l’ocupació en la 
modalitat presencial, donant l’opció d’impartir com alternativa a la modalitat presencial les 
eines telemàtiques o entorn virtual d’aprenentatge, considerant totes dues opcions com a 
formació presencial sempre prèvia comunicació al SOC i amb especificitats en funció de si 
es tractava de formació conduent o no a l’obtenció dels certificats de professionalitat. D’altra 
banda, es va flexibilitzar el desenvolupament dels diferents programes de polítiques actives 
d’ocupació promoguts pel SOC.108 

L’any 2020 hi ha hagut una inversió en polítiques actives de 246,3 M€, un 18% menys que 
l’any anterior.109 Amb aquesta inversió s’han atès 167.174 persones, un 28% menys que el 
2019. La inversió mitjana en serveis ocupacionals dirigits a persones ha estat de 1.182€, 
que representa un 7% més que l’any anterior.110  

D’acord amb la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, aquesta inversió s’ha distribuït en els àmbits ocupacionals 
que a continuació es descriuen.  

Foment de l’ocupació: aquest ha estat l’àmbit en què el SOC ha invertit més (82,4 M€, el 
33,5% del total). Han estat ateses 9.810 persones.  

Formació professional per a l’ocupació: s’hi han destinat 70,8 M€, el 28,8% del total. 
Han estat ateses 116.078 persones.  

Desenvolupament econòmic local: s’hi han destinat 48,6 M€, un 19,8% del total i un 4,3% 
més que l’any anterior. Han estat ateses 15.490 persones.  

Orientació professional: s’hi ha destinat 39,3 M€, el 16% del total. Han estat ateses 24.088 
persones.  

 
107 Dades a 31.12.2020. 
108 Resolució TSF/881/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures extraordinàries des-
tinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, derivades de les mesu-
res adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. DOGC núm. 8272, 
de 16.11.2020. 
Resolució TSF/1494/2020, de 23 de juny, per la qual es regula la represa de les activitats dels programes del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, inclosa la formació professional per a l'ocupació i l'adequació dels 
terminis administratius. DOGC núm. 8164, de 29.06.2020. 
Resolució TSF/2867/2020, de 12 de novembre, per la qual s'adopten mesures excepcionals per a la flexibilit-
zació de la impartició presencial de la formació professional per a l'ocupació. DOGC núm. 8272, de 
16.11.2020. 
109 Dada extreta de l’Informe mensual d'execució corresponent a desembre de 2020. Consulta feta el 
16.05.2021. Cal tenir en compte la desafectació dels fons provinents de la recaptació de la quota de formació 
professional per a l’ocupació exposada en el subapartat anterior. 
110 Vegeu: Inversió del SOC. 
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Foment de l’emprenedoria i l’autoocupació. s’hi ha destinat 4,9 M€, el 2% del total al 
Han estat ateses 1.708 persones.  

La taula següent desglossa els programes en què s’ha concretat la inversió del SOC en 
polítiques actives d’ocupació.  

TAULA III.2.T1 Inversió del SOC en polítiques actives d’ocupació. Catalunya, 2020 

Programa Pressupost atorgat Persones beneficiàries previstes 

Total 246.333.023,1 167.174 

Foment de l’ocupació  82.409.718,0 9.810 

30 Plus 23.016.058,6 4.105 

Singulars 19.249.316,7 3.293 

Treball i Formació Dones 8.139.378,5 422 

Treball i Formació COVID-19 7.550.084,7 520 

Treball i Formació PANP COVID-19 7.449.357,8 513 

Treball i Formació joves 6.489.118,9 279 

Treball i Formació arrelament 3.752.037,6 194 

Joves en pràctiques 2.992.000,0 272 

Treball i Formació coordinadors 2.159.699,3 62 

Incorporació més de 45 anys 998.846,1 99 

Campanya agrària 613.819,6 51 

Formació professional per a l’ocupació 70.883.858,5 116.078 

Accions formació oferta FOAP 38.400.679,6 16.412 

FP transversal persones ocupades 12.960.000,0 51.742 

FP sectorial persones ocupades 11.040.000,0 41.724 

Formació compromís contractació 4.999.957,8 1.336 

CIFO 1.161.484,1 1.651 

Forma i Insereix 1.103.300,8 501 

Apren.cat 519.571,0 2.355 

Formació sector aeronàutic 268.800,0 42 

Qbid 232.494,2 0 

Sector automoció 197.570,9 315 

Desenvolupament local 48.676.777,5 15.490 

Treball als barris 32.646.637,2 13.310 

Agents d’ocupació i desenvolupament local 7.308.000,0 203 

COVID-19 Plans reactivació socioeconòmica 6.554.089,5 127 

Treball 7 comarques 2.168.050,8 1.850 

Orientació professional 39.364.475,7 24.088 

Noves oportunitats joves 20.960.681,4 3.750 

Ubicat 7.998.398,8 4.305 

SOC-Orienta 5.734.000,0 11.750 

Referents d’ocupació juvenil 3.070.390,2 84 

Espais recerca de feina 1.037.600,0 1.750 

Barri de la Mina 250.000,0 900 

Sector agrari 201.063,4 703 

Reempresa 112.341,8 846 
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Programa Pressupost atorgat Persones beneficiàries previstes 

Foment emprenedoria i autoocupació 4.998.193,2 1.708 

Unitats: euros i persones. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
Nota: les dades del SOC mostren el compromís d’inversió adquirit pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb les entitats del 
sistema per oferir polítiques actives d’ocupació adreçades a les persones, als sectors productius, i als territoris de Catalunya. La data de 
referència és la situació a 31 de desembre de cada any. Es pren de referència el moment de l’assignació del pressupost i per tant és 
possible que no coincideixi amb l’any en què es du a terme la política activa. En la majoria dels casos, el compromís d’un any possibilita 
l’oferiment de la política el mateix any i també el següent; i, fins i tot, en alguns casos en els dos següents. 

D’altra banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha desenvolupat un con-
junt de programes dirigits a persones amb discapacitat i persones en situació o risc 
d’exclusió.  

Pel que fa a les persones amb discapacitat, es convoquen ajuts dirigits tant a la seva con-
tractació en centres especials de treball com al mercat ordinari.  

Entre els ajuts dirigits a la contractació en centres especials de treball,111 destaquen els 
dirigits a aportar suport salarial a la contractació i manteniment de l’ocupació de les perso-
nes amb discapacitat (s’han atorgat 52,7 M€ a 198 centres especials de treball),112 així com 
a les persones amb una discapacitat física o sensorial d’entre el 33% i el 65%  que no hagin 
obtingut la subvenció anterior, (15,3 M€ a 158 centres especials de treball).113 

S’atorguen també ajuts destinats al suport de personal tècnic qualificat a les persones amb 
discapacitat de característiques especials (10,1 M€ atorgats a 131 centres especials de 
treball)114 i ajuts específics destinats al suport per a treballadors i treballadores afectats per 
malaltia mental, paràlisi cerebral o discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 
33%, i les persones amb discapacitats físiques i sensorials amb un grau igual o superior al 
65%,115 (13,9 M€ destinats a 122 centres especials de treball).   

Així mateix, s’atorguen ajuts a la contractació en el mercat ordinari de persones amb disca-
pacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de 
persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania;116 ajuts a entitats sense ànim 

 
111 A l’apartat 5. Economia social del capítol I d’aquesta Memòria es fa una anàlisi sobre la població ocupada 
als centres especials de treball.   
112 Resolució TSF/711/2020, de 5 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvenci-
ons destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% con-
tractades en els centres especials de treball per a l'any 2020. DOGC núm. 8086, de 16.03.2020.  
113 Resolució TSF/2153/2020, de 31 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la con-

cessió dels ajuts que estableix l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, que aprova les bases reguladores 
de dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels 
centres especials de treball, modificada per l'Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre. DOGC núm. 8222, 
de 10.09.2020.  
114 Resolució TSF/710/2020, de 5 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvenci-
ons destinades a la realització d'accions de les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels 
serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d'especial dificultat contractades en 
els centres especials de treball per a l'any 2020. DOGC núm. 8086, de 16.03.2020.  
115 Resolució TSF/2153/2020, de 31 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la con-

cessió dels ajuts que estableix l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, que aprova les bases reguladores 
de dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels 
centres especials de treball, modificada per l'Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre. DOGC núm. 8222, 
de 10.09.2020.  
116 Resolució TSF/731/2020, de 10 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a 
la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en 
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de lucre per la realització de mesures actives d’inserció per a persones beneficiàries de la 
renda garantida de ciutadania;117 ajuts per orientar i acompanyar a la inserció de les perso-
nes amb discapacitat o trastorns de la salut mental;118 ajuts específics per a persones en 
risc d’exclusió per part de les empreses d’inserció.119 

S’analitzen a continuació la formació gestionada per la Fundació Estatal per a la Formació 
en l’Ocupació i les bonificacions i reduccions en la contractació.   

Pel que fa a la formació programada per les empreses, 44.409 empreses han programat 
formació i l’han comunicada a la Fundae, el 14,3% menys que l’any anterior.120 Han repre-
sentat el 16,3% del total d’empreses que cotitzen per formació professional, 2,8pp menys 
que l’any anterior. 

El crèdit disposat ha estat de 80,4 M€, el 29% menys que l’any anterior i que representa el 
40,6% del crèdit assignat, 19,6pp menys. L’aportació privada ha estat de 111,7 M€.121 Per 
mida de l’empresa, destaca que el 19,2% del crèdit disposat ho ha estat per empreses de 
10 a 49 treballadors, el 16,6% per empreses amb plantilles de més de 4.999 persones, el 
13,8% per empreses d’entre 1.000 i 4.999 treballadors, el 13,6% per empreses d’entre 100 
i 249 treballadors i el 8% per empreses d’entre 1 i 5 persones treballadores.  

Hi ha participat 760.796 persones,122 el 21,5% menys que l’any anterior. La taxa de cober-
tura formativa de les persones participants123 ha estat del 32,2%, 7,3pp menys que l’any 
anterior. Pel que fa al perfil, el 52,7% són homes i el 47,3% dones. Per grups d’edat, els de 
36 a 45 anys continua sent el grup que més ha participat en accions de formació (32,4%,), 
seguits dels de 46 a 55 (29,1%) i dels de 26 a 35 (22,5%). Atesa la mida de l’empresa, el 

 
risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciuta-
dania, per a l'any 2020. DOGC núm. 8087, de 17.03.2020.  
L’import màxim previst és de 0,9 M€ i la quantia de l'ajut per a un contracte de 12 mesos a jornada completa 
durant l'any 2020 s'estableix en 6.650,00 euros. 
117 Resolució TSF/928/2020, de 20 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió 
de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures 
actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania. DOGC núm. 8127, de 
06.05.2020. L’import màxim d’aquesta línia d’ajuts és de 5’8 M€. 
118 Resolució TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels 

serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o tras-

torns de la salut mental, per a l'any 2020. DOGC núm. 8127, de 06.05.2020. Per a l’any 2020 es preveu 

atorgar un import màxim de 7.5 M€.  
119 Resolució TSF/1435/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la 

concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació 
i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social. DOGC núm. 8159, de 02.06.2020. Per 
a l’any 2020 es preveu atorgar un import màxim de 8.04 M€ (1,9 M€ per acompanyament i 6’1 M€ per incentius 
a la contractació). 
120 Es computen les empreses que tenen tots o la major part dels treballadors i treballadores a Catalunya, atès 
que es considera que hi tenen l’activitat principal. 
121 Les empreses han de finançar part dels costos segons el nombre de treballadors: per a plantilles de 6 a 9 
treballadors el 5%, si són plantilles de 10 a 49 treballadors el 10%, si són plantilles de 50 a 249 treballadors 
el 20%, i si són plantilles de més de 250 treballadors el 40%. Les empreses d'1 a 5 treballadors estan exemp-
tes d'aquesta obligació. 
122 Cada treballador que fa una acció formativa és un participant. Un treballador dona lloc a tants participants 
com accions formatives hagi fet. 
123 La taxa de cobertura és el percentatge de participants que van fer formació organitzada per les empreses 
en un any natural en relació amb el total de persones assalariades del sector privat segons l’EPA del IIT en 
aquest mateix any. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=870936&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=870936&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872848&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872848&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872848&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872849&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872849&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872849&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=875897&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=875897&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=875897&type=01&language=ca_ES
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26,7% dels participants formats treballen en empreses amb plantilles de més de 4.999 per-
sones, el 16,3% en empreses de 1.000 a 4.999 persones treballadores, el 14,3% en em-
preses de 10 a 49 persones treballadores i el 12,7% en empreses de 100 a 249 persones 
treballadores. Només el 5,9% treballen a empreses amb plantilles d’1 a 9 persones.  

Pel que fa al sector d’activitat, el 60,2% dels participants formats s’inclou en la categoria 
d’Altres serveis, que inclou activitats com Sanitat i Serveis socials, Educació, Intermediació 
financera, Activitats immobiliàries, Transport i comunicacions i Activitats socioculturals, el 
17%  en la d’Indústria i el 12,9% en la de Comerç.  

Segons la tipologia de la formació, la modalitat presencial ha acollit la majoria dels partici-
pants, el 51,6% (392.586 participants). La modalitat de teleformació representa el 47,6% 
(362.024 participants). 6.186 persones han optat per la modalitat mixta. La durada mitjana 
de la formació ha estat de 13’8 hores per participant. 

Pel que fa a la família professional de l’acció, destaca que el 32,3% ha fet accions formati-
ves incloses en la categoria Administració i gestió, el 26,5% en la categoria Seguretat i medi 
ambient, el 6,9% en serveis socioculturals i a la comunitat i el 6,6% en comerç i màrqueting 
i aquest mateix % en informàtica i comunicacions.  

Pel que fa als permisos individuals de formació, se n’han finalitzat 1.585 (el 18,9% menys 
que l’any anterior), d’una durada mitjana de 53,5 hores per participant. D’aquests permisos, 
el 56% han correspost a dones i el 44% a homes. Atesa l’edat, la franja majoritària és la de 
36 a 45 anys (el 40,4%) i entre 26 i 35 anys (el 34,7%). El 97,6% dels permisos es vinculen 
a titulacions universitàries. 

L’any 2020 la Fundae ha gestionat a Catalunya formació d’oferta d’àmbit estatal dirigida 
prioritàriament a persones ocupades,124 en què hi ha hagut 35.276 participants formats. 
El 57,5% de les persones participants són dones i el 42,5% homes. Del total, 29.228 ocu-
pades (16.559 dones i 12.629 homes) i 6.048 (3.695 dones i 2.353 dones) en situació d’atur. 
La durada mitja ha estat de 69,2 hores (70h en cas dels homes i 68,6h en les dones). 

Pel que fa a la tipologia de la formació, segons la modalitat: el 75,1% en modalitat de tele-
formació, el 20,3% en modalitat presencial i el 4,7% en modalitat mixta. 

En el cas de la iniciativa de la formació d'oferta es permet canviar de modalitat presencial o 
mixta a modalitat de teleformació a una acció formativa si el pla de referència la recull també 
en aquesta modalitat. 

El 99,3% han cursat especialitats formatives i el 0,7% certificats de professionalitat. Segons 
la família professional destaquen el 21% en comerç i màrqueting, el 19,6% en administració 
i gestió i el 16,7% en informàtica i comunicacions. 

Finalment, cal posar de manifest les mesures preses per tal de flexibilitzar les condicions 
en què ha d’executar-se la formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral per tal 

 
124 Inclou programes sobre diàleg social i la negociació col·lectiva, els plans de formació de 2014 i 2016 i els 
programes de 2018.  
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de fer front a l’impacte de la COVID-19.125 Entre les mesures introduïdes, es permet, tant 
en la formació programada per les empreses com en la formació d’oferta d’àmbit estatal, 
que les accions formatives en modalitat presencial o la part presencial de la modalitat mixta 
o de teleformació s’imparteixin mitjançant una aula virtual, definida com l’entorn d’aprenen-
tatge on el tutor-formador i l’alumnat interactuen, de manera concurrent i en temps real, a 
través d’un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron. Com a requisit s’estableix 
que les empreses beneficiàries mantinguin, almenys, la plantilla mitjana dels últims 6 mesos 
anteriors a la declaració de l’estat d’alarma, durant el període d’execució de les accions. 
Així mateix, en el cas de la iniciativa de la formació d'oferta es permet canviar de modalitat 
presencial o mixta a modalitat de teleformació si el pla de referència la recull també en 
aquesta modalitat. 

En la formació programada per les empreses, aquesta possibilitat ha implicat que s’hagin 
acollit a l’aula virtual 121.280 persones del conjunt de les 760.796 participants.  

En la formació d’oferta, de les 35.276 persones participants, 1.365 sol·liciten acollir-se a 
l’aula virtual i 4.937 sol·liciten el canvi a teleformació.   

D’altra banda, es permet l’ús de mitjans electrònics o de la signatura digitalitzada o amb 
dades biomètriques i la reducció dels terminis en les comunicacions d’inici de formació. 
S’amplia el termini d’execució de programes i plans formatius de l’oferta formativa per a 
treballadors ocupats de gestió estatal.  

Pel que fa als permisos individuals de formació, suspesos per la declaració d’estat d’alarma, 
es permet que es modifiquin les condicions de concessió per a poder continuar gaudint-los, 
en cas que les entitats on s’imparteixin les accions formatives hagin pres mesures per con-
tinuar l’activitat. 

Pel que fa a les bonificacions i reduccions a la contractació, tenen per objectiu reduir 
les despeses de Seguretat Social per a les empreses i potenciar l’accés de determinats 

 
125 Resolució de 15 d'abril de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableixen, en el seu 
àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l'impacte de la COVID-19 en matèria de formació 
professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. BOE núm. 107, de 17.04.2020. 
Resolució d'1 de juny de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'adopten mesures per a la 
recuperació de l'activitat formativa presencial a la formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en 
el marc de la implementació de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat. BOE núm. 158, de 
18.06.2020. 
Resolució de 18 de desembre de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableixen, en el 
seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l'impacte de la COVID-19 en matèria de formació 
professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, per a la iniciativa de formació programada per les empreses. 
BOE núm. 336, de 25.12.2020. 
L’Ordre EFP/748/2020, de 29 juliol, per la qual s'adopten mesures excepcionals per a la flexibilització de la 
impartició de certificats de professionalitat (BOE núm. 208, d’01.08.2020) regula un conjunt de mesures apli-
cables a totes les accions formatives vinculades a l'obtenció de certificats de professionalitat en execució 
durant l'any 2020 i fins a la seva finalització, atès que aquest tipus de formació s'ha vist greument afectada 
per l'estat d'alarma que no permet, en general, continuar l'execució de la formació presencial, tal i com aquesta 
modalitat es trobava regulada, afectant a un número d'accions formatives finançades amb càrrec a aquest 
sistema. Estableix que les accions formatives dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat en moda-
litat presencial es podran continuar executant en la mateixa modalitat, mitjançant la utilització de l'aula virtual. 

http://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/01/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/01/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/01/(1)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17005
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17005
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17005
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/29/efp748
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/29/efp748
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col·lectius al mercat laboral. Van a càrrec del pressupost del Servei Públic d’Ocupació Es-
tatal (bonificacions per un import previst de 1.730 M€, dels que se n’han executat el 
99,9%)126 i del pressupost de la Seguretat Social (reduccions per import de 1.333,9 M€).127  

La Recomanació 6 de l’Informe d’avaluació i reforma del Pacte de Toledo128 posa de mani-
fest que aconseguir la plena ocupació i la seva major estabilitat i qualitat han de ser objec-
tius centrals de la societat espanyola i, per tant, de la Seguretat Social. Assenyala que 
d’acord amb el principi de separació de fonts, el finançament dels incentius a l’ocupació no 
podrà fer-se a càrrec de les cotitzacions socials. Així mateix, posa de manifest que l’expe-
riència i la doctrina han demostrat que una política d’incentius generalitzats anul·la la seva 
eficàcia en la generació de nova ocupació o en el seu manteniment. En aquest sentit, el 
sistema d’incentius s’ha de concebre com una eina excepcional i s’insta que es concentri 
en les situacions i col·lectius l’ocupació dels quals es persegueix afavorir de forma especial. 
Només s’ha de prioritzar amb aquest tractament preferent als col·lectius de persones amb 
discapacitat o en risc d’exclusió social i a les víctimes de violència de gènere; així mateix, 
s’han d’adoptar mesures de foment de la contractació de les persones en situació d’atur de 
llarga durada, i de les persones joves, així com incentivar el manteniment de l’ocupació de 
les persones contractades que tinguin 55 o més anys. 

Pel que fa a la promoció de l’ocupació dels joves, la Recomanació 14 (Joventut i Seguretat 
Social) adverteix de les dificultats dels joves per accedir a una feina i de la seva escassa 
protecció social, com a conseqüència d’unes condicions de treball precàries. Requereix 
l’impuls de polítiques que facilitin la transició del sistema educatiu al mercat de treball, es-
pecialment amb l’impuls de la formació professional i de la interrelació universitat-empresa, 
així com una millora del marc de les relacions laborals que permeti combatre les condicions 
de precarietat que les dones i els homes joves suporten en l’actualitat.  

En la línia del Pacte de Toledo, l’Spending Review129 de l’autoritat independent de respon-
sabilitat fiscal (AIReF) avalua set incentius a la contractació i constata que els incentius han 
de constituir una eina orientada a millorar l’ocupabilitat de col·lectius de baixa ocupabilitat, 
però en cap cas substitueixen a les reformes necessàries per combatre l’elevada tempora-
litat i l’alt nivell d’atur que caracteritzen el mercat laboral espanyol.  

2.3. Prestacions d’atur 

Les prestacions d’atur s’estructuren en un nivell contributiu i un nivell assistencial. El nivell 
contributiu té per objecte proporcionar prestacions substitutòries de les rendes salarials dei-
xades de percebre com a conseqüència de la pèrdua d’una ocupació anterior o de la sus-
pensió del contracte o reducció de la jornada. El nivell assistencial garanteix la protecció a 
les persones en situació d’atur que no han pogut tornar a treballar o accedir a la prestació 
contributiva.  

 
126 Segons l’avanç de liquidació del pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal de 2020. 
Les bonificacions van a càrrec del Servei Públic d'Ocupació Estatal, que transfereix l'import a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social. Les reduccions van a càrrec del pressupost de la Seguretat Social. 
127 Vegeu: Informe economicofinancer dels pressupostos per a 2021 (pàgina 388).  
128 Informe d’avaluació i reforma del Pacte de Toledo. Aprovat pel Ple del Congrés el 19.11.2020.  
129 Vegeu: Spending review incentius a la contractació i al treball autònom.  

https://sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/quienes_somos/pdf/2020/liquidacion-presupuestaria-2020-avance.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformeEconomicoFinanciero/Documents/Informe%20economico%20financiero%202021.pdf
https://www.congreso.es/docu/comisiones/LegXIV/PactTole/Informe_Pacto_de_Toledo.pdf
https://www.airef.es/es/spending-review-fase-ii-estudio-incentivos-a-la-contratacion-y-al-trabajo-autonomo/
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2.3.1. Persones beneficiàries 

La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions d’atur ha estat de 414.627, 
el 72,5% més que l’any anterior. 

La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions d’atur (414.627 persones) ha 
augmentat el 72,5%, tornant a valors que des de 2013 havien quedat endarrere (411.513 
persones). Si bé l’any 2019 el nombre de persones beneficiàries havia augmentat el 4,4%, 
trencant la tendència descendent iniciada l’any 2012, el percentatge d’augment d’enguany 
és atribuïble a les mesures de protecció contra les conseqüències negatives de la COVID-
19. En l’àmbit estatal ha estat de 2.974.850 persones, el 69,1% més que l’any anterior.  

GRÀFIC III.2.G1 Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur. 
Catalunya i Espanya, 2008-2020 
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Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Del total de persones beneficiàries de prestacions d’atur, el 52,2% (216.556) són dones i el 
47,7 % (198.070) homes. Les dones són beneficiàries majoritàries en les prestacions no 
contributives: en el nivell assistencial, el 58,3% són dones i el 41,7% homes; en la renda 
activa d’inserció el 60,9% són dones i el 39,1% homes. En el nivell contributiu els homes 
representen el 50,1% i les dones el 49,9%.  
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GRÀFIC III.2.G2 Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur, 
per tipus de prestació. Catalunya, 2008-2020 
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Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació. 
Nota: mitjanes anuals. 

El 72% de les persones beneficiàries de prestacions d’atur reben una prestació con-
tributiva.  

De les 414.627 persones beneficiàries de prestacions d’atur de mitjana anual, el 72% ho és 
d’una prestació del nivell contributiu (299.314 persones, el 122,2% més que l’any anterior), 
el 25% del nivell assistencial (105.106 persones, el 13,6% més) i el 2% de la renda activa 
d’inserció (10.206 persones,  el 22,1% menys).  
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GRÀFIC III.2.G3 Percentatge de persones beneficiàries de prestacions d’atur, per tipus 
de prestació. Catalunya, 2020  
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Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació.  

La causa principal d’accés a la prestació contributiva d’atur han estat les mesures col·lecti-
ves de regulació d’ocupació (52,4%, 156.888 persones, en mitjana anual) i, en concret, la 
suspensió de la relació laboral (un 44,3% més). En comparació amb l’any anterior, les per-
sones (en mitjana anual) que s’han beneficiat d’una prestació d’atur contributiva per sus-
pensió de la relació laboral derivada d’un expedient de regulació d’ocupació han passat de 
25 a 132.578. Les persones beneficiàries d’una prestació d’atur contributiva per reducció 
de la jornada com a conseqüència d’un expedient de regulació han passat de 26 a 19.869 
(mitjana anual). En el cas dels expedients de regulació d’ocupació extintius, han estat causa 
de la percepció d’una prestació contributiva en el cas de 4.441 persones (en mitjana anual), 
un 61,5 més que l’any 2019 (2.801 persones). Cal tenir en compte que les persones bene-
ficiàries de la prestació contributiva per causa d’ERTO no són persones en situació d’atur.  

D’acord amb la mitjana d’abril a desembre, 203.110 persones han rebut prestacions contri-
butives d’atur per causa d’un ERTO COVID-19, el 50,3% homes i el 49,7% dones. En con-
cret, 176.640 persones per suspensió de la relació laboral (49,9% homes i 50,1% dones) i 
26.470 per reducció de jornada (52,7% homes i 47,3% dones). En nombres absoluts, d’abril 
a desembre 2020 es van tramitar 1.250.902 altes inicials de prestacions contributives per 
causa d’ERTO COVID-19.  

La finalització del contracte, i en concret la terminació de la relació laboral, representen el 
22% i el 17,9% sobre el total de persones beneficiàries d’una prestació contributiva. Els 
darrers anys aquesta havia estat la principal causa d’accés a la prestació d’atur contributiva 
(l’any 2019, va representar el 43,25%), ha augmentat un 12,9%.  

L’acomiadament del qual no se’n sap la resolució en el moment de sol·licitar la prestació 
d’atur va representar l’11,8% (34.419 persones) i l’acomiadament per raons objectives el 
6%.  
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Per contra, destaca la disminució de les prestacions derivades d’invalidesa permanent          
(-58%), d’acta de conciliació (-18,8%), retorn d’emigrants (-14,4%) i d’acomiadament impro-
cedent (-9,9%).  

En el nivell assistencial, no han variat gaire els percentatges de persones beneficiàries en 
funció de les causes d’accés. Així, la causa majoritària d’accés ha estat el subsidi per a més 
grans de 52/55 anys, que representa el 54%, 1pp més, del total de persones que reben 
prestacions d’aquest nivell (56.385 persones, el 49,9% homes i el 50,1% dones). Les per-
sones que no tenien el període mínim cotitzat per accedir a una prestació contributiva re-
presenten el 17%, 1pp menys tot i haver augmentat un 5% respecte de l’any anterior. De 
les 17.509 persones que el perceben, el 55,4% són dones i el 44,6% homes). Les persones 
que havien esgotat la prestació contributiva representen el 14% i han augmentat un 23% 
(14.625 persones, el 68,4% dones i el 31,6% homes).  

Ha disminuït el nombre de persones que perceben el subsidi extraordinari d’atur incorporat 
per la Llei 6/2018, que ha passat de 3.392 a 2.443 persones beneficiàries (66% dones i 
44% homes) i representa el 2% del total de persones que reben una prestació del nivell 
assistencial. 

Finalment, pel que fa als subsidis creats en ocasió de la COVID-19, destaca  el subsidi 
especial per esgotament de prestacions (480 persones, 229 homes i 251 dones) i el subsidi 
excepcional per finalització del contracte temporal (10 persones, 5 homes i 5 dones).  

2.3.2. Indicador de cobertura 

L’indicador de cobertura130 ha estat del 95,7%, 27,9 pp més que l’any anterior. En l’àmbit 
estatal ha estat del 85%, 22,6 pp més.  

Aquest any cal tenir especialment en compte el sistema de càlcul de l’indicador de cobertura 
del sistema de protecció d’atur. El SEPE el calcula dividint el nombre total de persones 
beneficiàries de prestacions d’atur (incloses les persones beneficiàries del subsidi eventual 
agrari, que a Catalunya no n'hi ha) entre la suma del nombre d’aturats registrats als serveis 
públics d’ocupació amb experiència laboral prèvia i les persones beneficiàries del subsidi 
eventual agrari. Per tant, el numerador comptabilitza les persones que perceben prestació 
contributiva per ERTOs, vinculats o no a la COVID-19, però que no estan incloses al deno-
minador, atès que no són aturades registrades ja que la seva relació laboral amb l’empresa 
continua i romanen en alta laboral.  

Mentre que en el nivell contributiu l’indicador de cobertura és del 69,1%, en el nivell assis-
tencial és del 26,6%.  

L’indicador de cobertura ha estat del 95’7%, 27,9 pp més que l’any anterior. En l’àmbit 
estatal ha estat del 85%, 22,6 pp més que l’any anterior. 

 
130 Vegeu l'anàlisi que sobre el càlcul de l'indicador de cobertura es va fer a la Memòria socioeconòmica i 
laboral de l'any 2015. 
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Comparant el nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur amb el de persones 
aturades registrades, en mitjana anual, 46.709 persones no percebien cap tipus de presta-
ció d’atur. En comparació amb l’atur estimat, 66.373 persones no percebien prestació.  

Tenint en compte les dades d’atur registrat a desembre de 2020, 207.473 persones no per-
cebien prestació d’atur.131  

2.3.3. Despesa 

La despesa en prestacions d’atur ha augmentat el 119,7% respecte l’any anterior. 
S’ha situat en 6.352,3 M€. 

La despesa en prestacions d’atur ha estat de 6.352,3 M€, el 119,7% més que l’any 2019. 
En l’àmbit estatal la despesa ha estat de 36.397 M€, el 91,3% més. 

GRÀFIC III.2.G4 Evolució de la despesa en prestacions d’atur. Catalunya i Espanya, 2008-
2020 
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Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Atès el tipus de prestació, augmenta l’import destinat tant a prestacions de nivell contributiu 
com de nivell assistencial. L’import destinat a prestacions contributives (5.505,2 M€) aug-
menta el 151,9% degut en gran mesura a la nova prestació contributiva vinculada als ERTO 
COVID-19 i el destinat a prestacions del nivell assistencial (790,6 M€) augmenta el 243%. 

 
131 Aquesta diferència és superior si es té en compte la xifra de demandants d’ocupació no ocupats, concepte 
incorporat a l’estadística a partir de 2005 i que fa referència al col·lectiu que inclou la xifra d'atur registrat més 
cinc col·lectius que, segons els criteris de l'Organització Internacional del Treball (OIT), podrien complir les 
condicions per a ser considerats aturats: estudiants, demandants de serveis previs a l'ocupació, demandants 
d'ocupació conjuntural, demandants d'ocupació de jornada reduïda (inferior a 20 hores) i treballadors eventu-
als agraris subsidiats. Tenint en compte aquesta xifra, el mes de desembre 232.119 persones no percebien 
cap tipus de prestació d’atur. En els mesos d’abril, maig i juny les dades sobre persones beneficiàries són 
superiors a les dades sobre atur registrat.  
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Es manté la tendència descendent de l’import destinat a la renda activa d’inserció (56,3 M€,  
-16,4%). 

GRÀFIC III.2.G5 Evolució de la despesa en prestacions d’atur, per tipus de prestació. Ca-
talunya, 2008-2020 
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Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

L’import brut mig de les prestacions contributives ha estat de 857,1 € mensuals i el 
de les assistencials s’ha mantingut en 430,27€ mensuals. 

L’import brut mig de les prestacions contributives ha estat de 857,1 € mensuals (4,5 euros 
menys que l’any anterior) mentre que l’import líquid ha estat de 771,3 € mensuals. En el 
conjunt de l’Estat l’import mig brut ha estat de 826,5 € mensuals  i el líquid ha estat de 748,8 
€ mensuals. Per als homes, aquest import ha estat de 921 € mensuals bruts i 826,8 € men-
suals líquids. Per a les dones, l’import brut ha estat de 791,7 € mensuals i el líquid 714 € 
mensuals.  

Cal tenir en compte la deducció per doble pagador a la quota íntegra autonòmica de l’IRPF 
2020 aprovada per la Generalitat amb l’objectiu de protegir les persones que l’any 2020 han 
estat afectades per un ERTO, s’han trobat a l’atur o han encadenat diversos contractes.132 

L’import de la prestació de nivell assistencial, de la renda activa d’inserció i del subsidi ex-
traordinari d’atur ha estat de 430,27€ mensuals, el mateix import que l’any anterior.133  

  

 
132 Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en 
establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques. DOGC núm. 8264, de 05.11.2020. 
133 Correspon al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, que l’any 2020 es manté en el mateix 
import que l'any 2019: 537,84 € mensuals 

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20210407-irpf-deduccio-doble-pagador
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20210407-irpf-deduccio-doble-pagador
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3. Relacions laborals 

En aquest capítol s’analitzen les principals magnituds sobre la conflictivitat laboral, la solució 
extrajudicial de conflictes, els expedients de regulació d’ocupació i les empreses sotmeses 
al procediment concursal. En el moment d’elaboració d’aquesta Memòria, el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies no disposa de dades sobre els convenis col·lectius vi-
gents a Catalunya. Les úniques dades disponibles són les del REGCON, que ofereixen 
informació sobre els nous acords registrats a Catalunya i províncies durant l’any de referèn-
cia, i les del Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva elaborat pel Consell de Relacions 
Laborals amb una periodicitat semestral (la darrera edició és del juliol de 2020). Aquestes 
dades no ens permeten fer una anàlisi acurada de la realitat de la negociació col·lectiva a 
Catalunya. 

L’any 2020 ha estat marcat per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19, així com per les 
mesures per fer-hi front, que han tingut una gran incidència en l’àmbit laboral. En aquest 
context, i pel que fa a l’objecte d’aquest apartat, cal tenir present que l’activitat normativa 
ha estat intensa. En aquest sentit, la resposta a la pandèmia s’ha dut a terme a través de la 
declaració de l’estat d’alarma i de l’aprovació d’una sèrie de reials decrets llei, que neixen 
del consens dels interlocutors socioeconòmics, mitjançant els acords socials en defensa de 
l’ocupació. S’estableixen mesures de flexibilitat interna, com ara la prioritat del treball a dis-
tància, sempre que aquesta és tècnicament i raonablement viable. Es regulen drets de con-
ciliació per a les persones que continuen prestant serveis i tenen responsabilitats familiars, 
incloses al pla MECUIDA, els quals permeten l’adaptació de l’horari i reducció de la jornada 
per causes relacionades amb la COVID-19. 

En els casos en què no és possible l’aplicació de mesures de flexibilitat interna, tal com 
s’explica a l’apartat dels expedients de regulació d’ocupació, es flexibilitzen els mecanismes 
d’ajust temporal de l’activitat per tal d’evitar acomiadaments, a través de la regulació dels 
ERTOS per força major. 

La situació d’excepcionalitat provocada per la crisi sanitària ha condicionat també l’evolució 
de moltes de les variables analitzades en aquest apartat, tal com es veurà a continuació. 

3.1. La conflictivitat laboral 

3.1.1. Vagues i tancaments patronals134 

Vagues 

La pandèmia de la COVID-19 condiciona el decrement interanual de les vagues i de 
les persones treballadores participants  

Durant l’any 2020 han tingut lloc a Catalunya 82 vagues, totes amb preavís, amb una parti-
cipació de 46.930 persones treballadores i 305.947 jornades no treballades. Aquestes da-
des suposen un descens interanual del 43,4% del nombre de vagues i del 26,7% en termes 
de participació de persones treballadores, que cal entendre en el context pandèmic. Tot i 

 
134 Dades actualitzades a 21 d’abril de 2021. 
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això, la xifra de jornades no treballades ha crescut el 74,1%. També augmenten les hores 
no treballades per persona treballadora, que passen de 22 l’any 2019 a 52 enguany. 

L’índex d’incidència de les vagues ha estat inferior al d’un any enrere 

L’índex d’incidència de les vagues ha estat del 25,4%, 6,6 punts percentuals inferior al d’un 
any enrere.  

Pel que fa a la repercussió de les vagues, el 53,7% han estat participades per un nombre 
de persones treballadores que se situa entre 10 i 100 i el 69,5% han tingut una durada 
d’entre un i sis dies. Tant les vagues que han comportat menys de 100 jornades no treba-
llades com les que n’han comportat entre 100 o 1.000 tenen un pes d’aproximadament el 
30% sobre el total, respectivament. Les que han comportat un nombre inferior de jornades 
no treballades tenen un pes menor. Del total de 82 vagues, 72 s’han estès a un sol centre. 
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GRÀFIC III.3.G1 Vagues, persones treballadores participants i jornades no treballades. 
Catalunya, 2010-2020 

 

 

Unitats: nombre de vagues, persones treballadores i jornades no treballades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

Els sectors dels serveis i la indústria aglutinen totes les vagues 

Si s’analitzen les vagues per sector d’activitat, els serveis i la indústria les aglutinen totes, 
41 en cadascun d’ells. No obstant això, les vagues del sector de la indústria tenen un volum 
major de persones treballadores participants (28.660, el 56,9% més que en el cas dels ser-
veis). Si es comparen les vagues amb les de l’any anterior, s’observen decrements en amb-
dós sectors, si bé és més rellevant el dels serveis (-51,7%, enfront del -27,6% de la indús-
tria). Pel que fa a les persones treballadores participants, cal destacar que, a diferència de 
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l’any anterior, es produeix un decrement d’aquestes en el sector serveis (-51,9%), per bé 
que els de la indústria segueixen augmentant de manera moderada (9,9%).  

Quant a l’índex d’incidència, cal assenyalar que el més elevat és el de les vagues del sector 
de la indústria (86,5%) que, de la mateixa manera que l’any 2019, decreix (15,1 punts per-
centuals). En canvi, l’índex d’incidència al sector serveis (12,6%) pateix una davallada de 
9,7 punts percentuals, la qual cosa contrasta amb l’increment observat l’any anterior. 

Per branques d’activitat, segons el nombre de vagues, sobresurten els vehicles de motor, 
remolcs i semiremolcs (18 vagues) i les activitats sanitàries (6 vagues). Pel que fa a les 
primeres, n’hi ha el doble respecte de l’any anterior i pel que fa a les segones, l’any 2019 
no hi va haver cap vaga en aquest sector.  

Les vagues del transport terrestre i per canonades i les de les activitats administratives i 
d’oficina, que l’any passat figuraven entre les activitats més conflictives, enguany es redu-
eixen de manera significativa. Això és, les primeres passen de 19 a 4 i les segones, de 14 
a 4. 

Enguany s’han produït vagues en un nombre menor d’activitats econòmiques que l’any an-
terior. Tot i això, hi ha tres activitats, a banda de les activitats sanitàries, mencionades an-
teriorment, en què l’any passat no hi va haver cap vaga i enguany sí: minerals metàl·lics 
(1), altres materials de transport (1) i mediació financera (1). 

A contrario sensu, l’any 2019 es van produir vagues en algunes activitats en les que en-
guany no se n’ha registrat cap: indústries del paper; productes minerals no metàl·lics; pro-
ductes informàtics i electrònics; energia elèctrica i gas; comerç al detall, excepte vehicles 
de motor; transport aeri; telecomunicacions; serveis de tecnologies de la informació; asse-
gurances i fons de pensions; activitats veterinàries i activitats de seguretat i investigació. 

Per branques d’activitat, en volum de persones treballadores participants, sobresur-
ten les indústries químiques i els vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 

Pel que fa a les persones treballadores participants per branca d’activitat destaquen espe-
cialment les indústries químiques, atès que en les dues vagues que s’han produït hi han 
participat 10.630 treballadors/ores. L’any 2019 les vagues en aquesta activitat van tenir una 
participació de 147 persones treballadores. 

Si bé les vagues en l’activitat dels vehicles de motor, remolcs i semiremolcs han tingut un 
nombre major de participants (15.547), s’ha produït un decrement del 16,4% respecte de 
l’any 2019. També cal remarcar el decrement de participació en les vagues del sector de 
l’educació, que han passat de 20.592 l’any 2019 a 8.749 enguany. 

En darrer terme, cal assenyalar que les vagues del sector sanitari han estat participades 
per 6.245 persones treballadores. Tal com s’ha comentat anteriorment, durant l’any 2019 
no es va produir cap vaga en aquest sector.  

El 80,5% de les vagues s’han produït a l’empresa privada. Tot i que es produeixen decre-
ments interanuals, tant d’aquestes vagues com dels treballadors que hi participen, aug-
menta el seu índex d’incidència (13 punts percentuals), a diferència de l’any anterior. A 
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l’empresa pública, on es duen a terme el 13,4% de les vagues, davallen les tres variables, 
és a dir, el seu nombre, les persones treballadores participants i el seu índex d’incidència. 

El 51,2% de les vagues es duen a terme a empreses que tenen un conveni col·lectiu d’àmbit 
sectorial, tot i que, a diferència de l’any anterior, decreixen el 48,8%. No obstant això, aug-
menten les persones treballadores que hi participen i el seu índex d’incidència. En relació 
amb les vagues que s’han dut a terme a les empreses amb conveni d’àmbit empresarial, es 
manté estable el seu nombre (35), per bé que hi ha menys treballadors/ores participants i 
el seu índex d’incidència és menor.  

Si s’analitzen les vagues segons el seu àmbit territorial, el 84,1% són d’àmbit municipal, tot 
i que baixa tant el seu nombre, com les persones treballadores participants i l’índex d’inci-
dència.  

S’han produït el mateix nombre de vagues d’àmbit provincial i estatal (4). En ambdós casos 
ha baixat el nombre de vagues. Pel que fa a les persones treballadores participants, ha 
augmentat en les vagues provincials (73%), de la mateixa manera que l’any anterior. En 
canvi, s’ha produït un decrement d’aquestes (-84%) a les d’àmbit estatal, contràriament a 
l’any 2019. L’índex d’incidència augmenta en ambdós casos, tot i que de manera més re-
llevant pel que fa a les vagues provincials (37,3 punts percentuals). 

Enguany s’han produït 5 vagues d’àmbit comunitari, a diferència de l’any anterior, en què 
no se’n va produir cap. En canvi, no hi ha hagut vagues d’àmbit autonòmic (l’any 2019 n’hi 
va haver 4). 

Pel que fa a l’àmbit provincial, cal destacar el cas de Tarragona, atès que s’ha reduït el 
nombre de vagues però han augmentat les persones treballadores participants i l’índex d’in-
cidència de manera significativa. A la resta de províncies es produeixen decrements en tots 
els casos.  

Si s’analitzen les vagues segons el seu àmbit funcional, el 53,7% es produeixen a alguns 
dels centres d’una empresa, essent menor el pes de les vagues que afecten tots els centres 
d’una empresa (31,7%). Les que afecten tot el sector tenen caràcter més residual (3 vagues 
en nombres absoluts). No s’ha registrat cap vaga general ni que afecti el conjunt d’empreses 
d’un grup. 

TAULA III.3.T1 Vagues segons característiques generals. Catalunya, 2019-2020 

Característiques 
generals 

Tipologia Vagues 

Varia-
ció % 
2019-
2020 

Treballadors 
participants 

Variació 
% 2019-

2020 

Índex d'in-
cidència 

Variació 
pp 2019-

2020 

Àmbit sectorial  Indústria 41 -29,3 28.660 10 71,4 -15 

Àmbit sectorial  Serveis 41 -52,9 18.270 -51,9 12,6 -9,7 

Tipus d'empresa Privada 66 -46,8 31.279 -21,9 69,3 13 

Tipus d'empresa Pública 11 -42,1 9.416 -39,7 10,9 -3 

Tipus d'empresa 
Adm.aut.i 
org aut. 

4 _ 6.175 _ 11,6 _ 
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Característiques 
generals 

Tipologia Vagues 

Varia-
ció % 
2019-
2020 

Treballadors 
participants 

Variació 
% 2019-

2020 

Índex d'in-
cidència 

Variació 
pp 2019-

2020 

Tipus d'empresa 
Adm. lo-
cals 

1 -50 60 -62,5 60 14 

Àmbit del conveni Empresa 35 0 23.105 -16,1 28,1 -40 

Àmbit del conveni Sector 42 -48,8 14.737 9,0 64,7 27,4 

Àmbit del conveni Sense  5 -81,5 9.088 -59,8 11,3 -7 

Àmbit territorial Provincial 4 -69,2 10.678 73,0 61,9 37,3 

Àmbit territorial Comunitari 5 _ 14.924 _ 11,3 _ 

Àmbit territorial Estatal 4 -77,8 339 -84 20,5 8,7 

Àmbit territorial Municipal 69 -36,1 20.989 -45,5 60,8 -4,9 

Àmbit provincial Barcelona 76 -42,9 32.866 -41,3 24,8 -10,2 

Àmbit provincial Girona 7 -50 1.555 -35,9 9,5 -8,9 

Àmbit provincial Lleida  7 -50 727 -52,9 7,3 -7,9 

Àmbit provincial Tarragona 8 -63,6 11.782 664,1 45,4 34,2 

Àmbit funcional 
Alguns 
centres 
empresa 

44 -50 18.217 -37,3 60,0 -12,6 

Àmbit funcional 
Tots els 
centres 
empresa 

26 -50 8.082 -36,2 16,4 -11,9 

Àmbit funcional Sector 3 -40 20.163 -9,7 20,6 1,3 

Unitats: nombre de vagues, percentatges, persones treballadores i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Pel que fa a la motivació de les vagues, les que tenen un pes major, de gairebé el 25%, són 
les vagues causades per organització/sistemes de treball, per bé que, a diferència dels anys 
anteriors, el seu nombre es redueix en el 28,6%. 

Pel que fa a les motivacions, més d’un 40% de les persones treballadores es mobilit-
zen per qüestions relacionades amb els accidents laborals, seguretat i higiene 

Les vagues per accident laboral, seguretat i higiene ocupen el segon lloc, ja que represen-
ten el 18,3% de les vagues. Aquestes augmenten el 15%, és a dir, passen de 12 l’any 2019 
a 15 l’any 2020. A més, el 41,1% de les persones treballadores es mobilitzen per aquest 
motiu. 

Les vagues per motiu d’impagament de salaris augmenten de manera moderada (1 vaga 
més que l’any anterior). Pel que fa a la resta de motius, es produeixen davallades interanu-
als. Les més significatives són les de les vagues motivades per conflicte derivat del procés 
de negociació col·lectiva (18 vagues menys); per altres causes laborals, com el tancament 
patronal (11 vagues menys); per incompliment d’acords o normes legals (10 vagues menys) 
i per regulació d’ocupació (9 vagues menys). 

Durant l’any 2019 hi va haver vagues a causa de la pressió per la negativa a negociar i 
revisar un conveni, així com per millores independents del conveni, mentre que aquest any 
no se n’ha registrat cap que respongui a aquestes motivacions. 



Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 74 

Tal com ja s’ha comentat, les vagues més participades han estat motivades per accident 
laboral, seguretat i higiene, si bé el seu índex d’incidència ha baixat 23,3 punts percentuals. 

Cal destacar l’increment de persones treballadores que han participat a les vagues causa-
des per altres causes laborals, com el tancament patronal, ja que aquest any són més del 
doble (passen de 3.751 a 7.731). 

Les vagues motivades per regulació d’ocupació han tingut un índex d’incidència del 
100% 

D’altra banda, convé assenyalar que les vagues amb un índex d’incidència més alt (100%) 
han estat motivades per regulació d’ocupació.  

El 89% de les vagues han acabat. Segons la forma d’acabament, en el 63% de les vagues 
ha finalitzat el temps fixat en la convocatòria. Aquesta forma d’acabament, s’ha reduït sig-
nificativament respecte de l’any anterior (-49,5%). En canvi, ha crescut el nombre de vagues 
acabades per decisió dels treballadors, que passa d’una, l’any 2019, a 8 enguany.  

Pel que fa a les vagues acabades amb una negociació directa entre les parts o mediació de 
tercers es constaten decrements interanuals, del 50% aproximadament en ambdós casos. 

Més de la meitat de les vagues acaben sense acord 

Quant al resultat de les vagues, i, seguint la tendència dels anys anteriors, el 58,9% de les 
vagues han acabat sense acord i el 26%, sense predomini de cap de les parts.  

De les 73 vagues acabades, només 9 ho han fet amb acord, si bé això representa un incre-
ment de 6 vagues respecte de l’any anterior. Hi ha hagut dues vagues finalitzades amb 
predomini de l’acceptació de les peticions de les persones treballadores. 

Tancaments patronals 

Enguany no s’ha registrat cap tancament patronal, a diferència de l’any 2019, en què se’n 
van produir 8. 

3.2. Solució extrajudicial de conflictes 

3.2.1. Conciliacions individuals i col·lectives135 

En aquest apartat s’analitzen les conciliacions individuals i col·lectives, enteses com l’intent 
obligatori d’avinença entre els interessos en conflicte de persones treballadores i d’empre-
ses amb la intervenció de l’Administració en matèria derivada del contracte de treball i de la 
interpretació de les normes que regulen les relacions laborals. L’objectiu és arribar a un 
acord entre les parts en conflicte per tal d’evitar les demandes davant dels jutjats socials, 

 
135 Dades actualitzades a 10 de febrer de 2021. 
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tot i que s’admet la conciliació en qualsevol instant del procés judicial fins al moment de 
dictar sentència. 

Cal tenir en compte que en compliment de la Instrucció 1/2020, de 15 març, de la Secretaria 
de Relacions amb l’Administració de Justícia, i de la Secretaria General de Treball, Afers 
Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, han estat suspesos tots els actes de 
conciliació administrativa prèvia a la jurisdicció social amb citació dins del període comprès 
entre el dia 16 de març i el 16 de juny de 2020, per aquest motiu no es disposa de publicació 
estadística de conciliacions laborals dels mesos d’abril i maig de 2020. 

Conciliacions individuals 

La davallada de les conciliacions individuals suposa un trencament de la tendència 
de l’any anterior, si bé cal interpretar-la en el context de suspensió dels actes a causa 
de l’estat d’alarma 

Durant l’any 2020 s’han dut a terme 69.449 conciliacions individuals, el 10,8% menys res-
pecte de l’any 2019. Aquesta davallada suposa un trencament respecte de la tendència 
observada els anys anteriors, per bé que cal tenir en compte la suspensió dels actes de 
conciliació a causa de l’estat d’alarma, comentada anteriorment. 

Es redueixen amb més intensitat les conciliacions que tenen com a motiu una sanció, 
seguides dels acomiadaments 

El motiu més freqüent de les conciliacions és l’acomiadament, que afecta més del 65% de 
les conciliacions individuals. A diferència de l’any anterior, aquest tipus de procediment s’ha 
reduït en un 11,7%. 

Contràriament a l’any anterior, han caigut les conciliacions per la resta de motius, és a dir, 
per sancions, per reclamacions de quantitat i per motius diversos.  

Les conciliacions a causa de reclamacions de quantitat ocupen el segon lloc per que fa al 
seu pes respecte del total, ja que representen el 27,3%. El seu decrement interanual ha 
estat del 6,3%. 

A continuació se situen les conciliacions per motius diversos (4,4%), que han baixat el 
18,7%. 

En darrer lloc, les conciliacions per sancions, que han patit un decrement del 15,2%.  

TAULA III.3.T2 Conciliacions individuals segons motiu i forma d’acabament. Catalunya, 
2019-2020 

Catalunya Acomiadaments Sancions Quantitat Diversos 

Amb avinença 2019 31.301 174 1.373 205 

Amb avinença 2020 25.726 121 958 173 

Sense avinença 2019 10.918 1.361 8.647 2.212 

Sense avinença 2020 9.163 1.050 8.642 1.453 
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Catalunya Acomiadaments Sancions Quantitat Diversos 

Sense efectes 2019 7.540 424 8.653 1.034 

Sense efectes 2020 7.884 423 7.395 1.037 

No presentades 2019 897 53 733 122 

No presentades 2020 1.487 96 968 201 

Desistides 2019 1.094 75 858 145 

Desistides 2020 1.416 80 1.017 159 

Total 2019 51.750 2.087 20.264 3.718 

Total 2020 45.676 1.770 18.980 3.023 

Unitats: nombre de conciliacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

Les que tenen més pes són les que acaben amb avinença, tot i que decreixen respecte 
de l’any 2019 

Segons la forma d’acabament, les que tenen un pes major són les que finalitzen amb avi-
nença, que representen el 38,8% sobre el total. Aquest tipus de conciliacions decreixen el 
18,4%, trencant amb la tendència observada els anys anteriors. Les que acaben sense 
avinença representen el 29,2% sobre el total i també pateixen una davallada del 12,2%. A 
diferència també de l’any anterior, es produeix un decrement de les conciliacions intentades 
sense efectes, del 5,2%. Es constata un increment més accentuat que el de l’any 2019 tant 
en les considerades i no presentades (52,5%) com en les desistides (23%).  

En les conciliacions motivades per acomiadaments, seguint la tendència dels anys anteri-
ors, hi ha un clar predomini de les que acaben amb avinença, que tenen un pes del 56,6%. 
La pràctica totalitat d’aquestes conciliacions comporten acomiadaments efectius. 

En canvi, en les conciliacions per sancions, quantitat o motius diversos, predomina el des-
acord com a forma d’acabament.  

A diferència de l’any anterior, baixen les quantitats acordades en les conciliacions 
per tots els motius 

Pel que fa a les quantitats acordades, han estat de 518.224.708,4 euros, el 14,4% menys 
que l’any 2019. A diferència de l’any 2019, si es desagreguen les conciliacions per motius, 
es produeix un decrement de les quantitats acordades de les conciliacions per acomiada-
ments (-14,3%). Pel que fa a la resta de motius, també es produeixen decrements, de ma-
nera coincident amb l’any anterior. Així, les quanties acordades en conciliacions per recla-
macions de quantitat decreixen el 24,1% i en les conciliacions per motius diversos, el 28,1%. 
En el cas de les conciliacions per sancions, no hi ha quanties acordades.  

El 79,7% de les conciliacions individuals s’han dut a terme a Barcelona i han disminuït 
l’11,1% respecte de l’any anterior. En la resta de províncies també s’han produït decrements 
interanuals, excepte en el cas de Tarragona, en què s’observa un augment lleuger, del 
0,6%. Les comarques on s’han produït més conciliacions individuals són el Barcelonès 
(27.262), el Vallès Occidental (8.006) i el Baix Llobregat (6.118).  
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Quant al sector econòmic al qual pertanyen les conciliacions individuals, el 66,7% pertanyen 
al sector serveis; el 20,9% a la indústria; el 7,1%, a la construcció i el 2,1% a l’agricultura. 
El percentatge restant no consta i per aquest motiu no s’ha pogut classificar. Respecte de 
l’any 2019, es produeixen decrements en tots els sectors d’activitat, excepte en el de l’agri-
cultura, en què es produeix un increment (30,5%), de caire més moderat de l’any anterior. 
Pel que fa als decrements, el més rellevant és el de la construcció (-20,5%).  

L’activitat econòmica amb més conciliacions individuals ha estat la dels serveis de menjar i 
begudes (2.842), de manera coincident amb els anys anteriors. Tot i això, enguany s’han 
produït 3.744 conciliacions menys que l’any anterior en aquest sector d’activitat. També 
destaquen el sector del comerç al detall, excepte vehicles de motor (3.922), menys de la 
meitat que l’any 2019, i el del comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor (2.980), que 
també són la meitat que l’any anterior.  

Conciliacions col·lectives 

Es produeix un decrement interanual de les conciliacions col·lectives, així com de les 
empreses i persones treballadores afectades, per segon any consecutiu 

Durant l’any 2020 s’han produït 70 conciliacions col·lectives, que han afectat 87 empreses 
i 48.572 persones treballadores. Es produeixen decrements interanuals pel que fa a les tres 
variables, per segon any consecutiu. Cal tenir en compte, en interpretar aquesta evolució, 
la interrupció dels processos de conciliació, comentada anteriorment, la qual cosa explicaria 
aquesta davallada. En el cas de les conciliacions i de les empreses és del 31% i del 33,1%, 
respectivament. En el cas de les persones treballadores afectades, el decrement és menys 
accentuat, del 9,5%. 

Si bé la majoria de les conciliacions col·lectives acaben sense avinença, es manté la 
tendència a la baixa observada l’any anterior 

La majoria de les conciliacions, el 73,1%, acaben sense avinença, seguint la tendència dels 
anys anteriors. Aquest tipus de conciliacions també són les que afecten més empreses (63) 
i persones treballadores (43.826). De manera coincident amb l’any 2019, es produeixen 
decrements tant pel que fa a aquestes conciliacions (-26,9%), com a les empreses (-25,9%) 
i persones treballadores afectades (-11,6%).  

Augmenten les conciliacions col·lectives intentades sense efecte i desistides 

En la resta de conciliacions col·lectives també es produeixen decrements interanuals en les 
tres variables (procediments, empreses i persones treballadores), excepte en el cas de les 
persones treballadores afectades per conciliacions intentades sense efecte i desistides, en 
què es produeixen increments significatius. Això és, els treballadors/ores afectats per con-
ciliacions intentades sense efecte passen de 916 l’any 2019 a 4.162 el 2020, i en el cas de 
les desistides, de 178 a 373. 
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TAULA III.3.T3 Conciliacions col·lectives, empreses i persones treballadores afectades 
segons el resultat de la conciliació. Catalunya, 2019-2020  

Catalunya Conciliacions Empreses Treballadors 

Amb avinença 2019 8 12 3.001 

Amb avinença 2020 7 7 211 

Sense avinença 2019 78 85 49.564 

Sense avinença 2020 57 63 43.826 

Sense efectes 2019 24 28 916 

Sense efectes 2020 13 16 4.162 

No presentades 2019 0 0 0 

No presentades 2020 0 0 0 

Desistides 2019 3 5 178 

Desistides 2020 1 1 373 

Total 2019 113 130 53.659 

Total 2020 78 87 48.572 

Unitats: nombre de conciliacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

La majoria de les conciliacions col·lectives, el 67,9%, pertanyen al sector serveis. El 26,9% 
s’han produït al sector de la indústria. Al sector de l’agricultura hi ha hagut 6 conciliacions, 
a diferència de l’any 2019, en què no n’hi va haver cap. 

Les divisions econòmiques amb més conciliacions col·lectives han estat el transport terres-
tre i per canonades (16 conciliacions), les activitats de seguretat i investigació (9) i les acti-
vitats sanitàries (6).  

3.2.2. Mediacions  

Es produeix un decrement de les mediacions, que cal interpretar en el context de 
l’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària 

L’Administració, si les parts implicades així ho sol·liciten, pot actuar com a mediadora entre 
l’empresa i les persones treballadores que estan immerses en un conflicte, ja siguin vagues, 
conflictes col·lectius o mediacions simples. Durant l’any 2020 s’han produït 182 mediacions, 
la qual cosa suposa decrement del 52% respecte de l’any anterior. Aquest fet trenca la 
tendència observada els anys anteriors. 

La majoria de les mediacions, el 66,5%, s’han dut a terme com a conseqüència d’una vaga, 
seguint la tendència dels anys anteriors. El 33% han estat fruit de conflictes col·lectius i el 
8,8% restant han estat causades per altres tipus de conflictes. 

De les 38 mediacions causades per una vaga, en 33 s’ha dictat ordre de serveis mínims, si 
bé totes han estat sense acord, a diferència de l’any 2019, en què la gran majoria es van 
acordar. 
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TAULA III.3.T4 Mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana segons el tipus 
de conflicte i l’òrgan mediador 

Catalunya Vagues Conflictes col·lectius Mediacions simples Total 

Direcció General de Relacions Laborals 38 8 14 60 

Serveis Territorials de Barcelona 58 42 2 102 

Serveis Territorials de Girona 13 5 0 18 

Serveis Territorials de Lleida 2 0 0 2 

Serveis Territorials de Tarragona 10 4 0 14 

Serveis Territorials de Terres de l’Ebre 0 1 0 1 

Total 121 60 16 182 

Unitats: nombre de mediacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Si es comparen les mediacions segons tipus de conflicte amb les de l’any anterior, s’observa 
un decrement considerable, tant pel que fa a les derivades de vagues (-51,4%), conflictes 
col·lectius (-25,9%) o bé mediacions simples (-51,5%).  

Tot i que la majoria de les mediacions acaben sense acord entre les parts, en el cas 
de les mediacions simples hi ha una prevalença de les que acaben amb reunions 
prèvies a l’acord 

De les 182 mediacions, el 64,8%, acaben sense acord entre les parts. Si es desagreguen 
per motiu, en les derivades de conflictes col·lectius és on hi ha més prevalença del desa-
cord, ja que correspon al 90% de les mediacions d’aquest tipus. En el cas de les derivades 
d’una vaga, el 51,2% acaben amb desacord. En el cas de les mediacions simples, la majo-
ria, el 68,8%, acaben amb reunions prèvies a l’acord. 

Segons l’òrgan mediador, i, seguint la tendència dels anys anteriors, més de la meitat de 
les mediacions, el 56%, es duen a terme als Serveis Territorials de Barcelona, seguides de 
les de la Direcció General de Relacions Laborals, que aglutinen el 33% de les mediacions. 
A Girona se’n fan el 9,9%; a Tarragona, el 7,7%; a les Terres de l’Ebre, el 0,5% i l’1,1% 
restant, a Lleida.  

3.2.3. Activitat del Tribunal Laboral de Catalunya 

Enguany disminueixen els expedients tramitats pel TLC, a diferència de l’any anterior. 
Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades per aquests es manté la 
tendència a la baixa, per quart any consecutiu 

Durant l’any 2020 s’han tramitat 832 procediments, el 17,1% menys que l’any 2019. Aquests 
procediments han afectat 884 empreses i 183.939 persones treballadores. Les xifres supo-
sen un decrement en ambdós casos, del 92,3% pel que fa a les empreses i del 39,6% en el 
cas de les persones treballadores. 

GRÀFIC III.3.G2 Evolució de l’activitat del TLC. Catalunya, 2010-2020 
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Cal assenyalar que la situació d’excepcionalitat derivada de l’estat d’alarma ha impedit el 
funcionament i desenvolupament normal de l’activitat presencial del TLC, si bé s’ha disse-
nyat una estratègia per oferir l’alternativa d’un procediment en línia de conciliació, mediació 
i arbitratge en els conflictes sorgits entre les empreses i persones treballadores. En aquest 
sentit, des de de l’11 de maig de 2020 el TLC ofereix als seus usuaris, a més de la seva 
activitat normal presencial, la possibilitat de realitzar tots els seus procediments per via te-
lemàtica.  

Més de la meitat dels procediments s’han dut a terme en línia 

Durant l’any 2020 s’han dut a terme més procediments en línia que presencials. És a dir, 
del total de procediments, el 55% han estat en línia i la resta, el 45%, en format presencial.  
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Pel que fa al tipus de procediments, les conciliacions són les que tenen més protagonisme 
ja que representen el 73,9% del total de procediments, seguint la tendència dels anys an-
teriors. Les mediacions ocupen el segon lloc, atès que representen el 26,1% dels procedi-
ments i, en darrer terme, els arbitratges, amb un pes del 0,8%. En el cas de les conciliacions 
i de les mediacions, més de la meitat dels procediments s’han realitzat en línia. Pel que fa 
als arbitratges, el percentatge és una mica menor, del 42,9%. 

Tot i que es produeixen decrements interanuals pel que fa als tres tipus de procediments, 
les conciliacions són les que es mantenen més estables, ja que la davallada és del 6,5%. 
En canvi, pel que fa a les mediacions, s’ha produït un decrement del 37,1%. En el cas dels 
arbitratges, se n’han produït el 22,2% menys que l’any 2019. 

Tant en el cas de les conciliacions com de les mediacions, la gran majoria són de caràcter 
col·lectiu (el 81,5% i el 94%, respectivament), seguint la tendència dels anys anteriors. 
També de manera coincident, la majoria de conciliacions i mediacions col·lectives són 
sense vaga (el 76,9% en el cas de les conciliacions col·lectives i el 90,2% pel que fa a les 
mediacions col·lectives). Enguany hi ha hagut una conciliació tramitada pel Tribunal 
TRADE, la mateixa xifra que l’any 2019. 

Si s’analitzen els procediments segons els seus resultats, en el cas de les mediacions hi ha 
un predomini de l’acord (el 49,3%,11 punts percentuals més que les que acaben sense 
acord). Pel que fa a les conciliacions, no hi ha una diferència significativa entre les que 
acaben amb acord i les que ho fan sense acord, el 43,6% i el 44,3%, respectivament. Pel 
que fa a les tramitacions no efectives, tant en el cas de les conciliacions com en el de les 
mediacions, les que tenen més procediments han estat les intentades sense efectes, se-
guint la tendència dels anys anteriors. 

En les conciliacions individuals predomina l’acord, si bé més de la meitat de concili-
acions col·lectives acaben sense acord. Pel que fa a les mediacions, hi ha una preva-
lença de l’acord 

Quant a les conciliacions, tot i que a nivell global estiguin gairebé igualades les que acaben 
amb acord i sense acord, sí que s’observen diferències si es desagreguen en individuals i 
col·lectives. En aquest sentit, en les conciliacions individuals, les que acaben amb acord 
tenen un pes relatiu superior (73,2%) a les que acaben sense acord (17,9%). En canvi, en 
més de la meitat de les conciliacions col·lectives (el 50,3%) no s’assoleix un acord com a 
resultat.  

En el cas de les mediacions, tant en les que tenen caràcter individual com col·lectiu s’ob-
serva una prevalença de l’acord sobre la manca d’acord.  

L’any 2020 es produeix un increment del 14,7% de les conciliacions amb acord, si bé de-
creixen les que acaben sense acord (-14%). Aquestes dades contrasten amb les de l’any 
anterior, en què l’evolució interanual va tenir el comportament invers. En el cas de les me-
diacions, també a diferència de l’any anterior, decreixen tant les que es produeixen amb 
acord (-37,6%) com sense acord (-31,1%).  
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GRÀFIC III.3.G3 Resultat de les conciliacions del TLC. Catalunya, 2019-2020 
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GRÀFIC III.3.G4 Resultat de les mediacions del TLC. Catalunya, 2019-2020 
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Font: elaboració pròpia a partir de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

L’any 2020 el TLC ha desconvocat 19 vagues, de les quals 2 tenen caràcter indefinit. Aques-
tes vagues desconvocades equivalen a 1.587.888 hores desconvocades, amb un valor de 
1.588.447,2 euros136. El cost salarial total per hora ha estat de 16,8 euros, segons les dades 
de l’INE. Si es comparen les dades amb les de l’any anterior, s’observa que enguany hi 
hagut 11 vagues desconvocades menys, si bé han augmentat les hores desconvocades i 
el seu valor, que s’ha duplicat en ambdós casos. El cost salarial per hora és gairebé idèntic 
(ha passat de 16,5 euros a 16,8 euros).  

 
136 Aquest valor, tal com s’indica a l’estadística publicada pel TLC, no inclou el valor corresponent a les vagues 
indefinides desconvocades.  
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Si s’analitzen els procediments segons el seu àmbit territorial, Barcelona és la que n’aglutina 
la gran majoria (83,2%), seguida de Tarragona (7,2%), Girona (6,4%) i, en darrer terme, 
Lleida (3,2%).  

Si es comparen les dades amb les de l’any 2019, es constata que a Barcelona disminueixen 
tant el nombre de procediments (-19,1%), com les empreses (-93,4%) i persones treballa-
dores afectades per aquests (-43,4%), la qual cosa contrasta amb l’augment interanual ob-
servat l’any anterior. En canvi, a Girona augmenten les tres variables, és a dir, els procedi-
ments (12,8%), les empreses (25,5%) i les persones treballadores afectades (88,6%). A 
Lleida també es produeix un increment dels procediments (17,4%), si bé cauen les empre-
ses (-87,9%) i persones afectades per aquests (-75,9%). En canvi, l’any 2019 van créixer 
de manera significativa les empreses i persones treballadores afectades pels procediments 
en aquesta província. Finalment, a Tarragona es produeix un decrement dels procediments 
(-24,1%) i de les empreses afectades (-29,7%), si bé augmenten les persones treballadores 
afectades pels procediments (19,6%). 

Seguint la tendència dels anys anteriors, les comarques on el TLC ha tramitat més proce-
diments han estat el Barcelonès (302), el Baix Llobregat (138) i el Vallès Occidental (119). 
Si es desagreguen els procediments per delegacions i comarques, s’observa que a la dele-
gació de Barcelona, el 44% dels procediments s’han produït al Barcelonès; a la delegació 
de Girona, el 53% dels procediments han estat tramitats a la Selva; en el cas de Lleida, al 
Segrià s’han realitzat més de la meitat dels procediments (55%) i dins de Tarragona, el 
Tarragonès aglutina el 57% de l’activitat del TLC. 

Pel que fa als temes sobre els quals versen els procediments, coincideixen amb els detec-
tats l’any anterior. En aquest sentit, destaquen els salarials, amb un pes relatiu del 22%. 
Del total dels procediments per temes salarials, el 8% són causats per la retribució; el 8% 
per complements salarials i extrasalarials; el 3% per impagament; l’1% per increments sa-
larials i el 2% per altres aspectes. 

També tenen un pes considerable els procediments causats per l’incompliment del conveni 
col·lectiu (14%) o pacte d’empresa i la jornada, calendari o vacances (16%). 

Si es comparen les dades sobre pes relatiu dels procediments segons els temes, no s’ob-
serven diferències significatives, tal com es pot observar al gràfic III.3.A.G2. 

Les activitats amb més procediments són la sanitat, el metall i els transports 

L’anàlisi dels procediments per sectors mostra que el sector terciari n’aglutina la majoria (el 
65%), seguint la tendència dels anys anteriors. El 34,4% dels procediments pertanyen al 
sector secundari i, la resta, l’1,1%, al terciari. Si es comparen les dades amb les de l’any 
anterior s’observa que enguany el sector terciari guanya pes (7,7 punts percentuals), en 
detriment del sector secundari. Les activitats amb més procediments són la sanitat (19%), 
el metall (17%) i els transports (14%). En el sector de la sanitat s’han tramitat 47 expedients 
més que l’any 2019, la qual cosa pot estar relacionada amb la irrupció de la crisi sanitària. 
En canvi, en els sectors del metall i dels transports s’han produït decrements interanuals, 
de 74 i 50 procediments, respectivament. 
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En el sector de la construcció hi ha hagut 24 procediments, el doble que l’any anterior. 
També s’ha produït un increment significatiu (35 procediments) en el sector del comerç. En 
canvi, en el sector de la neteja s’han produït 35 expedients menys. 

Enguany el TLC ha tramitat expedients en tres sectors en què l’any anterior no se’n va 
tramitar cap: jocs i espectacles (7), seguretat (7) i Administració Pública (5).  

Si es creuen els sectors als quals pertanyen els procediments amb les delegacions a les 
quals corresponen, també s’observa una major presència del sector sanitari, comentat an-
teriorment. Es pot observar que a Barcelona els que tenen més pes són el metall (18%) i la 
sanitat (17%). A Tarragona també se situa la sanitat com a sector amb un pes més rellevant 
(17%), al mateix nivell que la hoteleria. En el cas de Lleida, també sobresurt la sanitat (22%), 
amb el mateix pes que l’alimentació. Finalment, a Tarragona, el 42% dels procediments 
pertanyen al sector de la sanitat. 

El 89% dels procediments es produeixen en empreses de fins a 250 persones treballadores, 
seguint la tendència dels anys anteriors. En canvi a les empreses d’entre 251 a 500 perso-
nes treballadores i de més de 500 persones treballadores el pes dels procediments és me-
nor, el 14% i el 17%, respectivament. 

3.3. Expedients de regulació de l’ocupació137 

L’any 2020 el creixement exponencial dels ERO i de les persones treballadores afectades 
ve determinat per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19. Aquest increment està condi-
cionat per la regulació excepcional dels ERTO de força major, de suspensió del contracte i 
reducció de la jornada 

Durant l’any 2020 es produeix un creixement exponencial respecte de l’any 2019, tant de la 
xifra d’expedients de regulació de l’ocupació (ERO), que passen de 437 a 134.317, com de 
les persones treballadores afectades per aquests, que passen d’11.659 a superar el milió. 
Cal entendre aquest increment en el context de la irrupció de la pandèmia de la COVID-19. 
De l’anàlisi de les dades publicades per l’Observatori del Treball i Model Productiu se’n 
desprèn que l’impacte dels ERO ha estat desigual al llarg de l’any, en paral·lel a l’aplicació 
de les diferents restriccions segons la situació de la pandèmia en cada moment. El nivell 
més elevat de persones afectades pels expedients coincideix amb els inicis de la pandèmia, 
són menors durant l’època estival, coincidint amb l’aixecament de les restriccions, i han 
tornat a elevar-se en el darrer trimestre de l’any, si bé no han arribat als nivells del segon. 

 
137 Dades actualitzades a 25 de gener de 2021. En el moment d’elaboració d’aquesta Memòria no es disposa 
de la publicació de les dades anuals sobre els ERO. Per a fer l’anàlisi s’han emprat les dades de l’acumulat 
anual de la publicació de l’Observatori del Treball i Model Productiu, recollides al butlletí del mes de desembre 
de 2020. Aquestes dades no distingeixen entre els expedients de regulació d’ocupació de suspensió del con-
tracte i reducció de la jornada (ERTO) i els ERTO que són conseqüència de la COVID-19 i la seva regulació 
excepcional específica. Cal assenyalar també que no estan disponibles els expedients de regulació d’ocupa-
ció desagregats per sexes, a diferència de les edicions anteriors de la Memòria. D’altra banda, com es pot 
observar a les taules d’aquest apartat, a causa de la pandèmia s’han incorporat nous tipus d’expedients: de 
suspensió i extinció, de suspensió i reducció i de reducció i extinció. No obstant això, les persones treballado-
res afectades per aquest tipus d’expedients estan desagregades només per suspensió, reducció o extinció 
del contracte.  



Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 86 

GRÀFIC III.3.G5 Expedients de regulació d’ocupació acabats i persones treballadores 
afectades. Catalunya, 2010-2020 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Com a conseqüència de la crisi sanitària, s’han publicat diversos reials decrets llei, de me-
sures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, 
que flexibilitzen, entre d’altres aspectes, els mecanismes d’ajustament temporal de l’activitat 
per tal d’evitar acomiadaments. Cal destacar-ne el Reial decret llei 8/2020,138 el qual espe-
cifica que les pèrdues d’activitat conseqüència de la COVID-19139 han de tenir la conside-
ració de força major als efectes de la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada, 
totes dues mesures de caràcter temporal (ERTO), i agilita la tramitació dels procediments 
de regulació d’ocupació, tant per força major com per causes econòmiques, tècniques, or-
ganitzatives o de producció.  

Així mateix, pel que fa a les persones treballadores afectades, el Reial decret llei possibilita 
que aquestes tinguin accés a la prestació contributiva per desocupació, tot i que els manqui 
el període de cotització necessari per tenir-ne accés. A més, el període de la suspensió del 
contracte o la reducció de la jornada durant el qual perceben aquesta prestació no computa 
a efectes de consumir els períodes màxims de percepció legalment establerts.  

Una altra de les novetats que incorpora el Reial decret llei és l’exoneració a les empreses 
del pagament del 75% de l’aportació empresarial a la Seguretat Social en el cas d’empreses 
de 50 o més persones treballadores i del 100% en el cas d’empreses de menys de 50 

 
138 Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte 
econòmic i social de la COVID-19. BOE núm. 73, de 18.03.2020. 
139 Inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament 
temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les 
persones i/o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desen-
volupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla 
o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament 
acreditats. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
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persones treballadores. Les mesures extraordinàries pel que fa als ERO que preveu 
aquesta norma estan subjectes al compromís de mantenir l’ocupació durant el termini de 
sis mesos des de la data de represa de l’activitat, entenent com a tal la reincorporació al 
treball efectiu de persones afectades per l’expedient, tot i que sigui parcial o només afecti  
part de la plantilla. 

Posteriorment, s’han publicat diversos reials decrets140 que prorroguen els ERTO per força 
major i estableixen diferents percentatges d’exoneració de les quotes empresarials en fun-
ció de si les persones treballadores reinicien la seva activitat o si segueixen amb les activi-
tats suspeses a causa de la pandèmia i també diferenciant entre les empreses de 50 o més 
persones treballadores i les de menys de 50. 

Tot i que en aquest apartat s’analitzen les dades anuals, tal com assenyala l’apartat meto-
dològic de les dades analitzades, convé tenir en compte que el Reial Decret llei 30/2020,141 
de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació crea dues noves modali-
tats d'ERTO de força major, per impediment o per limitació d’activitat. Es poden acollir a la 
modalitat d’impediment les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin im-
pedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball, com a 
conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades, a partir 
de l'1 d'octubre de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres. Aquest procediment deixa 
d'estar operatiu amb la Instrucció 29/2020, de 22 de novembre, de la Secretaria General 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.142 Pel que fa a la modalitat de limitació 
s’hi poden acollir les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el 
desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures 
adoptades per les autoritats espanyoles. 

Amb posterioritat, segons la Instrucció 29/2020, de 22 de novembre, de la Secretaria Ge-
neral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquelles empreses o entitats que 
havien vist impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres com 
a conseqüència de restriccions o mesures de contenció sanitàries i que ara poden reprendre 
parcialment l'activitat com a conseqüència de la nova Resolució SLT/2983/2020, de 21 de 
novembre,143 hauran de presentar una nova sol·licitud d'expedient de regulació temporal 
d'ocupació de força major per causa de limitació de l'activitat. Així doncs, passaran d'un 

 
140 En el moment de redacció d’aquesta Memòria, els expedients de regulació temporals d’ocupació basats 
en el Reial decret llei 8/2020 es prorroguen automàticament fins a 30 de setembre de 2021en virtut del Reial 
decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació eco-
nòmica i la protecció social de les persones treballadores autònomes. BOE núm. 127, de 28.05.2021 
141 Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació. BOE núm. 259, 
de 30.09.2020 
142 Instrucció 29/2020, sobre el procediment a seguir en matèria d’expedients temporals de regulació de l’ocu-
pació vinculats a modificacions normatives en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de 
la COVID-19.  
143 Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya. DOGC núm. 8227, de 21.11.2020 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-8877-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-8877-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-8877-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/2_novetats/Instruccio-29-2020-ertos.PDF
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/2_novetats/Instruccio-29-2020-ertos.PDF
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/2_novetats/Instruccio-29-2020-ertos.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=887071&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=887071&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=887071&type=01&language=ca_ES
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expedient de regulació d'ocupació temporal d'impediment a un de limitació. Aquest proce-
diment deixa d'estar operatiu amb la Instrucció 31/2020, de 21 de desembre, també de la 
Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.144 

Aquestes noves modalitats expliquen l’increment dels procediments no desistits i resolts 
autoritzats a partir d'octubre de 2020. Per aquest motiu, a la taula següent es presenten els 
ERO en el període que va d’octubre a desembre de 2020, tot diferenciant els procediments 
de força major tradicional i limitació de l’activitat, dels procediments de força major per im-
pediment de l’activitat,145 dels procediments de força major per limitació de l’activitat146 i 
dels basats en les causes al·legades tradicionals (de producció, organitzativa, tècnica o 
econòmica). Tal com es pot observar, els que tenen major pes en aquest període són els 
expedients de força major per impediment de l’activitat, així com les persones treballadores 
afectades per aquests. En aquest sentit, aquest tipus de procediments i els treballadors 
afectats, representen el 45,4% i el 38,2%, respectivament, dels expedients i treballa-
dors/ores afectats en aquests tres mesos. 

TAULA III.3.T5 Expedients de regulació d’ocupació comunicats no desistits i resolts au-
toritzats per tipus de procediment. Catalunya, octubre-desembre de 2020 

Tipus de procediment Expedients Treballadors afectats 

Força major tradicional i limitació 9.051 70.563 

Força major impediment 12.654 77.689 

Força major limitació 4.986 28.569 

Causes (org., tècniques, prod. i econòm.) 1.211 26.473 

Total 27.902 203.294 

Unitats: nombre de procediments i de persones treballadores afectades. 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Pel que fa a la forma d’acabament, la immensa majoria dels ERO, el 97,2%, són comunicats 
no desistits i resolts autoritzats i són aquests els que també afecten la major part de perso-
nes treballadores, el 95,5%, seguint la tendència dels anys anteriors. 

Els expedients desistits tenen un pes de l’1,5% sobre el total i afecten el 3,5% de les per-
sones treballadores. Pel que fa als resolts no autoritzats, representen l’1,3% dels expedients 
i afecten l’1,2% dels treballadors/ores.  

Respecte de l’any 2019 han augmentat molt significativament els expedients en les seves 
tres formes d’acabament, si bé els que ho fan de manera més significativa són els comuni-
cats no desistits i resolts autoritzats, que passen de 403 a 130.556. Passa el mateix quant 

 
144 Instrucció 31/2020, sobre el procediment a seguir en matèria d’expedients temporals de regulació de l’ocu-
pació vinculats a modificacions normatives en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de 
la COVID-19. 
145 Ambdós procediments derivats de la Resolució SLT/2543/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten 
noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 
al territori de Catalunya. DOGC núm. 8248, de 15.10.2020 
146 Derivat de la Resolució SLT/293/2020, referenciada anteriorment. 

https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/2_novetats/Instruccio-31-2020-erto.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/2_novetats/Instruccio-31-2020-erto.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/2_novetats/Instruccio-31-2020-erto.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=884110
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=884110
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=884110
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a les persones treballadores afectades, que van ser 10.059 l’any anterior i enguany són 
més d’un milió (1.052.699). 

Pel que fa a la mesura adoptada pels ERO comunicats no desistits i resolts autoritzats, el 
85,8% dels expedients són de suspensió del contracte, que són també els que han afectat 
la major part de persones treballadores, el 85,5%. 

El 6% dels expedients adopten com a mesura la reducció de la jornada i el 8%, la suspensió 
i la reducció de la jornada. Un nombre reduït d’expedients són de reducció i extinció (6, en 
nombres absoluts) i de suspensió, reducció i extinció (5 expedients). 

Pel que fa a les persones treballadores, el 13,7% han patit una reducció de la jornada i 
només el 0,8%, l’extinció del contracte. 

Els ERTO de suspensió del contracte i els seus treballadors afectats són els que han 
patit un increment més significatiu. Tot i això, en termes relatius destaca l’augment 
de les reduccions de la jornada 

Respecte del 2019, s’han produït increments significatius pel que fa als expedients, sigui 
quina sigui la mesura adoptada. Tot i això, els de suspensió del contracte són els que han 
tingut una pujada més rellevant, passant de 126 l’any 2019 a 112.044 l’any 2020. 

Pel que fa a les persones treballadores, la major part de l’increment s’ha concentrat en les 
suspensions (gairebé 900.000 més que l’any anterior), si bé en termes relatius ha estat més 
destacat l’augment de les reduccions de la jornada (s’ha multiplicat per 370 el percentatge 
relatiu a l’increment). Cal tenir en compte que tant la suspensió com la reducció són mesu-
res de caràcter temporal (ERTO) i han estat una eina per tal d’evitar extincions del contracte 
en la situació provocada per la pandèmia. 
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TAULA III.3.T6 Expedients de regulació d’ocupació comunicats no desistits i resolts au-
toritzats segons mesura i causa al·legada. Catalunya, 2020 

Causa 
 Suspen-
sió del 

contracte 

Reducció 
jornada 

Extin-
ció 

Suspen-
sió i ex-
tinció 

Suspen-
sió i re-
ducció 

Reduc-
ció i ex-
tinció 

Suspen-
sió, re-
ducció i 
extinció 

Força major 106.995 5.311 3 3 8.388 0 1 

De producció 3.835 1.957 47 5 1.687 2 2 

Organitzativa 156 80 7 0 54 0 0 

Tècnica 66 2 7 0 2 0 0 

Econòmica: pèrdues 
actuals 

279 90 110 1 60 3 2 

Econòmica previsió 
de pèrdues 

218 144 13 0 82 1 0 

Econòmica: disminu-
ció persistent del ni-
vell d'ingressos o 
vendes 

336 192 21 0 146 0 0 

Econòmica: altres 159 39 18 0 32 0 0 

Total 112.044 7.815 226 9 10.451 6 5 

Unitats: nombre d’expedients de regulació d’ocupació. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

TAULA III.3.T7 Persones treballadores afectades pels expedients de regulació d’ocupa-
ció comunicats no desistits i resolts autoritzats segons mesura i causa al·legada. Catalunya, 
2020 

Causa  Suspensió del contracte 
Reducció 
jornada 

Extinció 

Força major 750.564 81.463 179 

De producció 119.402 52.655 3.841 

Organitzativa 16.178 2.497 154 

Tècnica 368 10 299 

Econòmica: pèrdues actuals 3.092 1.547 2.443 

Econòmica previsió de pèrdues 3.009 2.521 339 

Econòmica: disminució persistent del nivell 
d'ingressos o vendes 

6.027 3.180 418 

Econòmica: altres 1.568 682 263 

Total 900.208 144.555 7.936 

Unitats: nombre de persones treballadores. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

La gran majoria de persones treballadores han estat afectades per un ERTO de força 
major de suspensió del contracte 
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La força major és la principal causa al·legada. En aquest sentit, el 79,1% de les persones 
treballadores han estat afectades per un expedient de força major. Del total de persones 
treballadores afectades per ERO de força major, 832.206, al 90,2% se’ls ha aplicat la me-
sura de suspensió del contracte i al 9,8% la de reducció de la jornada, ambdues de caràcter 
temporal. Durant l’any 2019, només el 0,5% dels treballadors/ores van estar afectades per 
un ERO de força major. Aquest gran increment és degut al fet que, tal com s’ha comentat 
anteriorment, les pèrdues d’activitat conseqüència de la COVID-19 tenen la consideració 
de força major als efectes de la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada. 

La segona causa al·legada és la producció, tot i que té un pes relatiu del 5,8% del total 
d’expedients. El 16,7% de les persones treballadores, 175.898 en xifres absolutes, han es-
tat afectades per un expedient d’aquest tipus. Al 67,9% d’aquestes persones se’ls ha aplicat 
la suspensió del contracte i al 29,9%, la reducció de la jornada. A la resta, el 2,2%, se’ls ha 
extingit el contracte. 

Les causes econòmiques, que durant l’any 2019 van tenir un pes relatiu del 60,7%, enguany 
només representen l’1,3% del total d’expedients comunicats no desistits i resolts autoritzats 
i el 0,3% de les persones treballadores afectades. Si es desagrega aquesta causa per tipus 
de pèrdues, es pot observar que la disminució persistent del nivell d’ingressos o vendes és 
la que té més pes dins de les causes econòmiques. En aquest sentit, en el 40,9% dels 
expedients per causes econòmiques, que afecten el 42,6% de les persones treballadores 
afectades per aquests motius, són deguts a la disminució persistent del nivell d’ingressos o 
vendes. 

Tal com es pot observar a les taules anteriors, les causes organitzatives i  tècniques tenen 
un pes menor, tot i que, de la mateixa manera que els expedients i persones treballadores 
per la resta de causes, augmenten respecte de l’any anterior. 

La majoria d’ERO i persones treballadores afectades pertanyen al sector serveis 

Durant l’any 2020, el 84% dels ERO pertanyen al sector dels serveis i són aquests els que 
afecten la major part de persones treballadores, el 73%. Respecte de l’any 2019 s’ha produït 
un increment molt significatiu, tant del nombre de persones treballadores afectades d’aquest 
sector (763.630 més) com del seu pes relatiu, que l’any anterior fou del 37%. 

El 7,7% dels ERO s’han produït al sector de la indústria i aquests han afectat el 19,8% de 
les persones treballadores. Si bé es produeix un increment interanual de les persones tre-
balladores afectades respecte de l’any anterior, el seu pes relatiu baixa 49,2 punts percen-
tuals. 

El 6,2% dels expedients pertanyen al sector de la construcció i han afectat el 4,7% de les 
persones treballadores. El 0,6% dels ERO s’han produït al sector de l’agricultura i han afec-
tat el 0,5% de les persones treballadores. Enguany hi ha 1.512 expedients, que han afectat 
22.283 persones treballadores, dels quals no s’ha pogut identificar el sector al qual perta-
nyen. 

Tal com es pot observar a les taules següents, en els ERO dels quatre grans sectors d’ac-
tivitat econòmica predomina la suspensió del contracte pel que fa a la mesura dels expedi-
ents. 
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TAULA III.3.T8 Expedients de regulació d’ocupació comunicats no desistits i resolts au-
toritzats segons mesura i sector d’activitat econòmica. Catalunya, 2020 

Sector d'activi-
tat econòmica 

 Suspensió 
del contracte 

Reducció 
jornada 

Extinció 
Suspen-
sió i ex-
tinció 

Suspen-
sió i re-
ducció 

Reduc-
ció i ex-
tinció 

Suspensió, 
reducció i 
extinció 

Agricultura 661 47 1 0 40 0 0 

Indústria 7.539 1.066 48 1 1.363 1 1 

Construcció 7.334 268 4 1 493 0 0 

Serveis 95.372 6.224 153 6 8.413 4 4 

Sense especifi-
car 

1.138 210 20 1 142 1 0 

Total 112.044 7.815 226 9 10.451 6 5 

Unitats: nombre d’expedients de regulació d’ocupació. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

TAULA III.3.T9 Persones treballadores afectades pels expedients de regulació d’ocupa-
ció comunicats no desistits i resolts autoritzats segons mesura i sector d’activitat econò-
mica. Catalunya, 2020 

Sector d'activitat econòmica 
 Suspensió 

del contracte 
Reducció jornada Extinció 

Agricultura 4.559 533 10 

Indústria 172.891 32.936 2.584 

Construcció 45.645 3.861 49 

Serveis 659.766 102.804 4.778 

Sense especificar 17.347 4.421 515 

Total 900.248 144.555 7.936 

Unitats: nombre de persones treballadores. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

Els serveis de menjar i begudes, el comerç al detall i el comerç a l’engròs són les 
activitats amb més treballadors/ores afectats/ades pels ERO 

Per divisions d’activitat, la major part de persones treballadores afectades es concentren en 
els serveis de menjar i begudes (21,2%, 223.060 persones); seguides del comerç al detall, 
excepte vehicles de motor (6,5%, 68.502 persones) i el comerç a l’engròs, excepte vehicles 
de motor (5,9%, 61.665 persones). A poca distància se situen les activitats esportives i 
d’entreteniment (5,8%, 60.891 persones) i els vehicles a motor, remolcs i semiremolcs 
(5,2%, 54.862 persones).  

Respecte de l’any 2019 han augmentat significativament les persones treballadores afecta-
des en totes les divisions econòmiques. El cas més rellevant és el dels serveis de menjar i 
begudes, que passen de 253 a 233.060. Enguany no hi ha cap divisió sense persones tre-
balladores afectades. 
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Les comarques capdavanteres pel que fa al nombre de persones treballadores afectades 
pels ERO són el Barcelonès ( 365.588), el Baix Llobregat (137.403) i el Vallès Occidental 
(134.915), seguint la tendència dels anys anteriors.  

Tal com es pot observar a les taules següents, les comarques de l’àmbit metropolità i les 
gironines són les que tenen un nombre major d’expedients i persones treballadores afecta-
des. Si es desagreguen les dades per municipis, cal destacar, pel seu nombre d’expedients 
elevat, els següents: Barcelona, amb 36.117 expedients, que afecten 318.236 treballa-
dors/ores; l’Hospitalet de Llobregat, amb 2.845 expedients i 21.335 treballadors/ores afec-
tats;  Lleida, amb 2.589 expedients i 16.266 afectats/ades; Tarragona, amb 2.647 expedi-
ents, que afecten 15.433 treballadors/ores i Girona, amb 1994 expedients i 13.369 persones 
treballadores afectades. També destaquen Sabadell, on es produeixen 3.049 expedients, 
que afecten 20.688 treballadors/ores; Terrassa, amb 2.985 ERO i 31.023 persones treba-
lladores afectades; Mataró, amb 2.120 expedients i 13.152 treballadors/ores afectats. Cal 
ressaltar també el cas de Martorell, on per bé que el nombre d’expedients no és dels més 
elevats (414), aquests afecten 30.214 persones treballadores.  

TAULA III.3.T10 Expedients de regulació d’ocupació comunicats no desistits i resolts au-
toritzats per mesura i àmbit del pla territorial. Catalunya, 2020 

Àmbit pla ter-
ritorial 

Total  
Suspen-
sió del 

contracte 

Reducció 
de la jor-

nada 

Extin-
ció 

Suspen-
sió i ex-
tinció 

Suspen-
sió i re-
ducció 

Reduc-
ció i ex-
tinció 

Suspen-
sió, reduc-
ció i extin-

ció 

Metropolità 82.057 69.530 5.330 182 8 6.998 5 4 

Comarques 
gironines 

14.731 12.790 785 17 0 1.138 1 0 

Camp de Tar-
ragona 

9.244 8.195 442 6 1 600 0 0 

Terres de l'E-
bre 

2.884 2.642 102 0 0 140 0 0 

Ponent 5.448 4.726 287 5 0 430 0 0 

Comarques 
centrals 

6.398 5.489 394 5 0 509 0 0 

Alt Pirineu i 
Aran 

2.018 1.813 111 1 0 93 0 0 

Penedès 7.776 6.859 364 10 0 543 0 0 

Total 130.556 112.044 7.815 226 9 10.451 6 4 

Unitats: nombre d’expedients de regulació d’ocupació. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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TAULA III.3.T11 Persones treballadores afectades pels expedients de regulació d’ocupa-
ció comunicats no desistits i resolts autoritzats per mesura i àmbit del pla territorial. Catalu-
nya, 2020 

Àmbit pla territorial Total  
Suspensió 

del contracte 
Reducció 
jornada 

Extinció 

Metropolità 731.750 619.323 106.166 6.261 

Comarques gironines 97.197 83.599 13.187 411 

Camp de Tarragona 62.716 56.700 5.885 131 

Terres de l'Ebre 11.614 10.602 1.012 0 

Ponent 33.527 29.619 3.776 132 

Comarques centrals 52.698 44.855 7.421 422 

Alt Pirineu i Aran 8.262 7.524 731 7 

Penedès 54.935 47.986 6.377 572 

Total 1.052.699 900.208 144.555 7.936 

Unitats: nombre de persones treballadores. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

3.4. Empreses sotmeses al procediment concursal147 

Les empreses concursades decreixen, tant a Catalunya com a Espanya, trencant la 
tendència dels anys anteriors 

Durant l’any 2020 hi ha hagut 1.010 empreses concursades a Catalunya i 4.097 al conjunt 
d’Espanya. Aquestes dades suposen decrements interanuals, del 3,2% en el cas de Cata-
lunya i del 8,2% a Espanya, la qual cosa trenca la tendència a l’alça observada l’any ante-
rior. 

Tot i això, Catalunya segueix sent la Comunitat Autònoma amb més empreses concursades 
i la segueixen Madrid (818), la Comunitat Valenciana (631), Andalusia (357), el País Basc 
(250) i Galícia (203). 

Les activitats econòmiques amb més empreses concursades a Catalunya han estat la in-
dústria (128), el comerç al detall (115), el comerç a l’engròs (102), la construcció (99) i 
l’hostaleria (97). Les empreses de les quatre primeres activitats han patit un decrement, a 
diferència de l’any anterior. En canvi, les empreses concursades del sector de l’hostaleria 
han augmentat el 32,9%, és a dir, passen de 73 a 97. Aquest increment pot ser explicat per 
les restriccions que ha patit aquest sector com a conseqüència de la pandèmia.  

Pel que fa a la resta d’activitats, les empreses del sector de l’agricultura s’han mantingut 
estables (4). La resta han davallat totes, excepte les activitats professionals i les activitats 

 
147 Dades actualitzades a 5 de febrer de 2021. 
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administratives i serveis auxiliars, que han patit increments, del 7,3% i el 8,3%, respectiva-
ment. 

Per tram de persones assalariades, la majoria de les empreses concursades, el 72,3%, 
tenen entre 0 i 9 persones treballadores, si bé aquestes han patit un decrement lleuger, de 
l’1,9%. Les que tenen entre 10 i 49 persones assalariades representen el 16,3% de les 
empreses concursades i també han davallat el 4,1%. Les empreses que tenen entre 50 i 99 
assalariats/ades, l’1,5% del total, baixen el 31,8%, 7 empreses menys en nombres absoluts. 
Les empreses concursades de més de 100 persones assalariades, que representen el 
2,8%, augmenten el 75%, és a dir, passen de 16 l’any 2019 a 28 enguany. 

Pel que fa al volum de negoci, el 77,9% de les empreses concursades tenen un volum de 
fins a dos milions d’euros i la majoria d’aquestes, el 51,5%, se situen en el tram més baix 
(fins a 0,25 milions d’euros). Les empreses concursades d’aquest tram augmenten el 9,2% 
respecte de l’any 2019. Les que tenen un volum de negoci entre 5 i 10 milions d’euros també 
pugen, el 15,4% (passen de 26 a 30). En canvi les que se situen en els trams entre dos i 
cinc milions i més de deu davallen, el 18,8% i el 6,3%, respectivament. 

Quant a l’antiguitat de les empreses concursades, el 49,6% de les empreses tenen fins a 8 
anys d’antiguitat. Les que tenen fins a 4 anys d’antiguitat davallen el 15,6% respecte de 
l’any anterior, a diferència de les que se situen en el tram de 4 a 8 anys, que pateixen un 
increment del 14,5%. En relació amb la resta de trams d’antiguitat, augmenten les empreses 
concursades en els trams de 17 a 19 anys i de més de 20 anys, el 9,2% i el 7,7%, respec-
tivament. En canvi, les de 9 a 12 i de 13 a 16 disminueixen, de manera més acusada en el 
cas de les segones, ja que enguany n’hi ha gairebé el 28% menys que l’any 2019. 
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4. Prevenció de riscos i sinistralitat laboral 

4.1. Anàlisi de la sinistralitat 

Pel que fa a la sinistralitat i la seguretat i salut en el treball abans d’entrar en l’anàlisi de les 
dades convé fer un apunt sobre dues qüestions rellevants que han tingut lloc aquest any 
2020. 

En primer lloc, cal fer referència a què el 10 de febrer de l’any 2020 s’han complert vint-i-
cinc anys de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. Sens 
dubte, cal posar en valor aquesta norma que ha demostrat ser un instrument útil en el marc 
de la prevenció de riscos i la seguretat i la salut laboral. Amb tot, ateses les xifres de la 
sinistralitat que es comentaran a continuació, especialment les relatives a l’accidentalitat 
mortal, es posa de manifest que encara resten molts reptes per assolir.  

En segon terme, cal fer un esment especial a la irrupció de la pandèmia de la COVID-19, 
com a conseqüència de l’expansió del virus SARS-CoV-2, que ha suposat un gran repte 
per a les mesures de salut pública, però alhora ha tingut una gran incidència en l’economia 
i en l’àmbit laboral, com ja s’ha comentat en detall en els apartats precedents a aquest.  

En aquest context, i pel que fa a l’objecte d’aquest apartat, cal fer atenció a l’impacte que 
algunes d’aquestes mesures han tingut sobre l’ocupació de les persones treballadores, so-
bre l’organització del treball i dels llocs de treball i, en conseqüència, sobre quina ha estat 
la repercussió en la seguretat i la salut de les persones treballadores i en els indicadors que 
avaluen les actuacions per a la prevenció de riscos. Respecte als valors registrats en els 
diferents indicadors cal tenir present que la pandèmia de la COVID-19 ha provocat, com 
s’analitzarà en detall al llarg de l’apartat, una disrupció en les dades de la sinistralitat, de tal 
forma que la major part de les tendències s’han vist afectades per aquesta situació sense 
precedents.  

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una disrupció en les dades de la sinistralitat 
i, en conseqüència, una alteració de gran part de les tendències detectades els dar-
rers anys  

Altrament, esmentar que l’activitat legislativa per fer front a la pandèmia de la COVID-19 ha 
estat molt intensa ja des dels primers mesos del 2020, fet que ha comportat l’aprovació de 
nombroses actuacions que afecten la prevenció de riscos i la salut laboral.  

Tot seguit es fa una breu descripció d’aquelles que han estat especialment significatives i 
de les implicacions que han tingut en relació amb la prevenció de riscos i la sinistralitat.148 
El mes de març es van aprovar un conjunt de mesures urgents extraordinàries mitjançant 
el Reial decret 8/2020, de 17 de març.149 Entre aquestes mesures es fixa el caràcter prefe-
rent del treball a distància i la norma disposa que per tal de facilitar l’exercici d’aquesta 
modalitat de prestació de serveis en aquells sectors, empreses o llocs de treball on no es 

 
148 Per a més informació sobre la normativa aprovada en matèria de seguretat i salut laboral veieu enllaç amb 
el recull normatiu del CTESC a la fi d’aquest apartat. 
149 Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte eco-
nòmic i social de la COVID-19. BOE núm. 73, de 18.03.2020. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824-C.pdf
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desenvolupés fins aleshores el treball a distància, s’estengui l’obligació d’efectuar l’avalua-
ció de riscos, amb caràcter excepcional, mitjançant una autoavaluació realitzada per la prò-
pia persona treballadora.  

Altrament, el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març,150 estableix una consideració especial 
per tal que, a efectes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, es considerin com 
a situació assimilada a accident de treball els períodes d’aïllament o contagi de les persones 
treballadores com a conseqüència del virus SARS-CoV-2. Aquesta norma ha estat modifi-
cada posteriorment pel Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril,151 de mesures en matèria 
d’ocupació agrària i que amplia la consideració excepcional com a situació assimilada d’ac-
cident de treball el períodes d’aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on 
tinguin el domicili les persones treballadores com a conseqüència de la COVID-19. A més, 
convé esmentar que en el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig,152 s’introdueix la consi-
deració com contingència professional derivada d’accidents de treball de les malalties pati-
des pel personal que presta serveis en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüèn-
cia del contagi del virus SARS-CoV-2, inclús els que tinguin lloc un mes posterior a la fi de 
l’estat d’alarma.  

D’altra banda, cal tenir present que, a partir de la declaració de l’estat d’alarma mitjançant 
el Reial decret 463/2020, de 14 de març,153 les mesures com el confinament domiciliari i les 
restriccions sobre l’activitat productiva per fer front a la pandèmia de la COVID-19 van de-
terminar l’evolució de l’activitat econòmica i laboral a Catalunya. En aquest context, tal com 
s’ha destacat en detall en l’apartat del mercat de treball, s’observa un descens abrupte de 
la població ocupada, principalment durant el segon trimestre. També les dades d’afiliació 
mostren una davallada significativa, sent especialment intensa a l’hostaleria, les activitats 
culturals i esportives i altres serveis, així com les activitats administratives i els serveis au-
xiliars. Sens dubte, cal tenir presents aquests indicadors ja que tenen un efecte directe 
sobre els índexs d’incidència de la sinistralitat.  

Per contra, les activitats sanitàries i els serveis essencials van mantenir i, en alguns casos, 
van incrementar el temps treballat de forma que l’exposició als riscos, i en especial al risc 
biològic derivat del virus de la SARS-CoV-2, es veu incrementada, tot i el conjunt de mesu-
res preventives aplicades en els llocs de treball (equips de protecció individual, manteniment 
de les distàncies de seguretat, mascaretes, mampares, gels hidroalcohòlics, entre d’altres). 
En aquest sentit, cal fer atenció a l’excepcionalitat que suposa l’exposició al risc biològic per 
alguns dels col·lectius de persones treballadores esmentats ja que, si bé aquest any 2020 
poden haver estat exposats al virus de la SARS-CoV-2, la seva activitat laboral habitual 
generalment no està afectada per l’exposició als agents biològics.154 Tanmateix, per a 

 
150 Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit eco-
nòmic i per a la protecció de la salut. BOE núm.73, d’18.03.2020. 
151 Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'o-
cupació agrària (BOE núm. 98, de 07.04.2020). 
152 Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, 
científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19 (BOE 
núm. 150, de 27.05.2020). 
153 Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.03.2020). Aquesta norma inclou limitacions a 
la llibertat de circulació, requises temporals i prestacions personals obligatòries i mesures de contenció en 
l’àmbit educatiu, laboral, comercial, recreatiu, o en llocs de culte. 
154 En relació amb els riscos biològics cal tenir present que el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la 
protecció de les persones treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824-C.pdf
https://boe.gob.es/boe_catalan/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332-C.pdf
https://boe.gob.es/boe_catalan/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332-C.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5315
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5315
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
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aquests col·lectius cal fer atenció a la incidència dels riscos psicosocials associats al treball 
desenvolupat de forma intensa ja des de l’inici de la pandèmia.  

També cal fer un esment sobre els canvis en l’organització de la prestació de serveis pro-
duïts d’acord amb les directrius de foment del treball a distància. A més del canvi normatiu 
respecte a l’avaluació de riscos anteriorment esmentat, el pas al teletreball que ha tingut 
lloc de forma sobtada de tal forma que, en ocasions, s’ha produït sense la dotació dels 
mitjans digitals i preventius necessaris, fet pot haver ocasionat un augment dels riscos er-
gonòmics i dels riscos psicosocials. Aquesta circumstància, és rellevant si es té en compte 
que l’any 2020 prop del 20% de la població ocupada ha teletreballat des de l’inici de la 
pandèmia, sovint des del domicili particular.  

Alhora, la sinistralitat tampoc ha estat aliena a restriccions sobre la mobilitat de caràcter 
general, bé sigui pel confinament decretat en la primera fase de la pandèmia per la COVID-
19 com per les limitacions posteriors, que han contribuït a la reducció dels sinistres de trànsit 
en el seu conjunt i entre els accidents in itinere.       

4.1.1. Accidents de treball (AT) 

A Catalunya al llarg de l’any 2020 s’han registrat 174.750 accidents de treball (en endavant 
AT). Tal com s’aprecia en la taula següent, aproximadament la meitat d’ells no han causat 
baixa (49,0%, 85.644 AT). L’altre gran gruix el constitueixen els patits durant la jornada 
laboral i que sí que han causat baixa (75.220 AT). Quant els AT in itinere, enguany s’han 
registrat 13.886 AT. 

TAULA III.4.T1 AT segons tipologia. Catalunya 2019-2020 

Tipologia d'AT 2019 2020 
Var.          

absoluta 
Var.       

relativa 
AT dones 

2020 

% AT  
Dones          

sobre el  
total 

AT en jornada sense baixa total 121.903 85.644 -36.259 -29,7% n.d. 0,0% 

AT en jornada amb baixa total 99.599 75.220 -24.379 -24,5% 21.584 28,7% 

AT en jornada amb baixa lleus 98.974 74.685 -24.289 -24,5% 21.514 28,8% 

AT en jornada amb baixa greus 560 456 -104 -18,6% 69 15,1% 

AT en jornada amb baixa mortals 65 79 14 21,5% 1 1,3% 

AT en jornada amb baixa a  

l’agricultura 2.001 1.772 -229 -11,4% 174 9,8% 

AT en jornada amb baixa a la  

indústria 22.090 17.234 -4.856 -22,0% 2.766 16,0% 

AT en jornada amb baixa a la 
construcció  12.355 10.569 -1.786 -14,5% 200 1,9% 

AT en jornada amb baixa als  

serveis  63.153 45.645 -17.508 -27,7% 18.444 40,4% 

 
el treball estableix les disposicions mínimes aplicables a les activitats de les persones treballadores exposades 
a agents biològics com a conseqüència de la naturalesa de la seva activitat laboral.  
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AT en jornada amb baixa amb 
contracte fix 61.363 47.434 -13.929 -22,7% 14.032 29,6% 

AT en jornada amb baixa amb 
contracte eventual 33.338 23.153 -10.185 -30,6% 6.840 29,5% 

AT en jornada amb baixa amb 
contracte sense especificar 4.956 4.633 -323 -6,5% 712 15,4% 

AT in itinere total  20.884 13.886 -6.998 -33,5% n.d. 0,0% 

AT in itinere lleus 20.628 13.714 -6.914 -33,5% n.d. 0,0% 

AT in itinere greus 230 151 -79 -34,3% n.d. 0,0% 

AT in itinere mortals 26 21 -5 -19,2% n.d. 0,0% 

Total AT 242.386 174.750 -67.636 -27,9% n.d. 0,0% 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   

Els efectes de la pandèmia de la COVID-19 es manifesten ja des del primer moment. La 
variació interanual del total dels AT mostra un descens molt pronunciat en el conjunt dels 
AT registrats. Les xifres són concloents ja que s’han registrat 67.636 AT menys, el que 
percentualment es tradueix en un descens del 27,9%, un de cada quatre AT patits el 2019 
menys.  

Atenent a les diferents tipologies d’AT s’observa que la reducció encara ha estat més in-
tensa entre els AT in itinere, del 33,5% (6.998 AT menys), i en els AT en jornada laboral 
sense baixa, del 29,7% (-36.259 AT). Entre els AT en jornada laboral amb baixa el descens, 
tot i ser molt significatiu, perd una mica de força i se situa en el 24,5% (-24.379 AT) 

L’anàlisi de l’evolució dels índexs d’incidència corrobora una baixada en la sinistralitat molt 
notòria. Tal com s’aprecia en el gràfic següent, els valors dels índexs d’incidència dels AT 
laborals amb baixa i els dels AT in itinere mostren un descens acusat, però és certament 
en els AT en jornada laboral sense baixa on aquest és, sens dubte, molt més marcat.  

La pandèmia ha provocat una baixada de la sinistralitat que s’estén a totes les tipo-
logies d’AT 

Pel que fa a la desagregació dels AT laborals segons els sectors d’activitat cal avançar que 
tant en els AT sense baixa com en els AT amb baixa tots quatre sectors baixen els seus 
índexs d’incidència. En aquest punt, cal tenir present que tal com s’ha analitzat l’apartat de 
mercat de treball d’aquest mateix capítol, els quatre grans sectors d’activitat han experi-
mentat una disminució de l’ocupació, sent especialment intensa en l’agricultura, la indústria 
i els serveis i més moderada en la construcció. 
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GRÀFIC III.4.G1 Índexs d'incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 2019-2020 
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2019 2020

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

Si el focus d’atenció s’amplia a una franja temporal que s’estén als darrers vint anys s’ob-
serven algunes diferències en el comportament de cadascuna de les tipologies d’AT.  

En conjunt, tant en els AT en jornada amb baixa com en els AT en jornada sense baixa les 
tendències revelen un patró de decreixement. Amb tot, els AT en jornada sense baixa mos-
tren un període d’augment de les seves xifres a partir de l’any 2008 fins al 2011, moment a 
partir del qual presenten un descens progressiu, que guanya intensitat a partir del 2018. En 
els AT en jornada amb baixa s’observa una reducció més intensa fins a l’any 2012 quan 
inicien un període d’estancament, amb lleugers augments de la sinistralitat, fins a l’any 2018 
quan, com en el cas anterior, es produeix un descens més acusat. Per contra, el AT in 
itinere mantenen certa estabilitat en les dades, amb petites fluctuacions alguns anys. També 
a partir del 2018 es percep una tendència decreixent.     
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GRÀFIC III.4.G2 Evolució dels índexs d'incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 
2001-2020 
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Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.  
*Nota: el 2019 hi ha un trencament en les sèries com a conseqüència de la incorporació dels treballadors/ores del RETA amb les contin-
gències professionals cobertes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

4.1.1.1. AT en jornada laboral amb baixa  

Enguany previ a l’anàlisi en detall dels AT en jornada laboral amb baixa al llarg de l’any 
2020 convé fer una breu descripció de com ha estat l’impacte de la pandèmia de la COVID-
19 en aquest tipus d’accidentalitat. Posteriorment, en aquest punt s’analitza la sinistralitat 
en funció de diferents variables, com ara la gravetat i la tipologia dels AT (traumàtic, no 
traumàtic o de trànsit), el perfil de les persones accidentades, el sector econòmic i les bran-
ques d’activitats econòmiques on han tingut lloc, les condicions laborals segons si el treball 
és per compte propi o assalariat (amb contracte indefinit o temporal) i, en darrer lloc, a partir 
de la distribució al territorial. 

Impacte de la COVID-19 en els AT laborals en jornada laboral amb baixa 

Els efectes de la pandèmia són molt visibles en l’evolució mensual del nombre d’AT. L’ac-
cidentalitat en jornada laboral amb baixa mesurada en el seu conjunt retrocedeix en tots els 
mesos de l’any.  

Amb tot, atenent a la gravetat de l’AT aquesta afirmació no es compleix per a tots els graus 
de les lesions perquè, mentre en els AT lleus sí s’aplicaria en tots els mesos de l’any, entre 
els AT greus i, en major mesura, els AT mortals això no succeeix.  

L’accidentalitat greu registrada els primers dos mesos de l’any i el mes de desembre ha 
estat superior a la comptabilitzada en aquests períodes l’any precedent. Amb tot, la major 
part dels mesos el descens en el nombre d’AT greus registrats és molt notori, especialment 
entre els mesos de març a juny. 
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Malgrat el confinament i les restriccions d’activitat i de mobilitat imposades per fer 
front a la pandèmia de la COVID-19 l’accidentalitat mortal és més elevada en la majo-
ria dels mesos 

Però, és en la mortalitat laboral on les xifres són més preocupants ja que els nombres posen 
de manifest un augment dels AT mortals en gran part dels mesos del 2020. L’increment de 
la mortalitat s’ha produït, contra tota lògica, fins i tot en els mesos en els quals les mesures 
de confinament, les restriccions sobre la mobilitat i sobre les activitats productives, a més 
de la destrucció d’ocupació en tots els sectors econòmics, han estat més intenses. Només 
els mesos de maig, agost i octubre mostren un menor nombre d’AT que els registrats l’any 
precedent, si bé es tracta d’un AT mortal menys en cadascun d’ells.  

GRÀFIC III.4.G3 Evolució mensual dels accidents en jornada de treball amb baixa per 
gravetat. Catalunya 2019-2020 
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Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

D’altra banda, respecte als AT que tenen relació amb la COVID-19 cal fer esment que el 
Ministeri de Treball i Economia Social ha elaborat una estadística relativa als AT que són 
conseqüència del contagi per SARS-CoV-2, en aplicació de la normativa específica sobre 
el reconeixement d’AT per aquesta patologia que s’ha esmentat a l’inici d’aquest apartat.155 

 
155 En aquesta línia cal esmentar que el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, al qual es feia referència a 
l’inici d’aquest apartat i que és on es qualifica com a situació assimilada a AT als períodes d’aïllament, contagi 
o restricció de les sortides del municipi on es resideix o tenen l’ocupació com a conseqüència del virus SARS-
CoV-2, ha estat modificat posteriorment per la disposició final dècima del Reial decret llei 28/2020, de 22 de 
setembre, que el dota de la redacció actual, en l’article 9 i la disposició transitòria tercera del Reial decret llei 
19/2020, de 26 de maig, i en la disposició addicional vuitena del Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost (actu-
alment derogat) i en la disposició addicional quarta del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre. (BOE, 
núm. 253, de 23.09.2020 pel Reial decret llei 28/2020 i BOE, núm. 211, 05.08.2020 pel Reial decret llei 
27/2020).   

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-11043-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-11043-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131-C.pdf
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Així, dins de les estadístiques habituals sobre la descripció de la lesió, s’inclou un nou epí-
graf que recull el nombre de casos de contagi pel virus de la COVID-19 que han estat reco-
neguts com a AT. Segons aquesta estadística en el conjunt de l’Estat s’han registrat 9.858 
AT per COVID-19 entre els mesos de gener i desembre de 2020, dels quals 1.530 AT s’han 
comptabilitzat a Catalunya. Val a dir que la comunitat autònoma amb un major nombre de 
registres ha estat Madrid (2.118 AT), seguida d’Aragó (1.811 AT) i de Catalunya.   

Segons la gravetat i la tipologia dels AT 

L’anàlisi quantitativa dels AT en jornada laboral amb baixa reflectida a la primera taula 
d’aquest apartat mostra que la majoria d’ells són AT lleus, 74.685 AT, però també hi ha 456 
AT greus i 79 AT mortals. La variació interanual evidencia un descens de l’accidentalitat lleu 
i greu, amb 224.289 AT i 104 AT menys respectivament, xifres que en termes relatius fan 
referència a una variació del -24,5% i del -18,6%. Per contra, els AT mortals han vist incre-
mentar els seus registres amb 14 AT més (el 21,5% més).  

Es redueix l’accidentalitat lleu i greu, però creix la mortal en el 21,5% 

La variació interanual de la sinistralitat a partir dels índexs d’incidència segons la gravetat 
reafirma aquesta anàlisi atès que es destaca que el 2020 es registren valors més baixos de 
l’accidentalitat lleu i greu, mentre que l’índex d’incidència dels AT mortals creix de l’1,9 es-
timat el 2019 fins al 2,4 del 2020. Si l’anàlisi de l’evolució amplia el focus temporal, tal com 
s’observa en el gràfic següent de doble escala, s’observa que tots els graus de gravetat 
mantenen les tendències descendents registrades els darrers anys, amb l’excepció esmen-
tada per l’accidentalitat mortal.   

GRÀFIC III.4.G4 Evolució dels índexs d’incidència dels AT en jornada laboral amb baixa 
segons la gravetat. Catalunya 2004-2020 
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Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.  
*Nota: el 2019 hi ha un trencament en les sèries com a conseqüència de la incorporació dels treballadors/ores del RETA amb les contin-
gències professionals cobertes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 
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D’altra banda, els AT també es poden classificar en funció si han estat produïts per una 
acció mecànica externa que ha ocasionat un traumatisme, si es deriven de patologies no 
traumàtiques o si són de trànsit. En els AT traumàtics s’inclouen aquells accidents que, en 
la descripció de la lesió i la forma de contacte s’ha fet constar aquesta patologia, per bé que 
resten exclosos aquells traumatismes ocasionats per accidents de trànsit. Els accidents de 
trànsit per la seva especificitat s’agrupen en una categoria independent, tot i que en ells 
puguin haver-se generat o no danys traumàtics. En el cas dels AT no traumàtics cal que en 
la descripció de la lesió o la forma de contacte s’hagi fet constar que es tracta de patologies 
que no han generat una fractura o una luxació o un esquinç, lesions típiques traumàtiques, 
sinó altres tipus de patologies com els infarts, els vessaments cerebrals i altres tipus de 
patologies no traumàtiques.  

El 96,5% dels AT en jornada amb baixa són derivats de traumatismes 

Segons aquesta categorització al llarg del 2020 s’han registrat 72.550 AT traumàtics, 183 
AT no traumàtics i 2.487 AT relacionats amb el trànsit (el 3,3% del total). Quant a l’acciden-
talitat mortal destaca que n’hi ha 39 AT produïts per lesions traumàtiques, 30 AT derivats 
de patologies no traumàtiques i 10 AT per causes relacionades amb el trànsit. La variació 
interanual més intensa és la registra pels AT relacionats amb el trànsit que s’han reduït en 
el 31,9%, ja que el 2019 es van registrar 3.660 AT. Els AT traumàtics han descendit el 
24,2% i els no traumàtics el 10,7% (95.791 AT i 206 AT el 2019, respectivament).     

Segons el perfil de les persones accidentades 

En comparar les xifres absolutes dels AT en jornada laboral entre els homes i les dones 
s’evidencia que el risc de partir un accident és menor per a les dones que per als homes. 
En conjunt, el nombre d’AT patits per les dones ascendeix a 21.584, el 28,7% del total d’AT 
en jornada laboral amb baixa i, en conseqüència, el 71,3% AT restants han estat patits per 
homes (53.706 AT). Val a dir que aquesta sinistralitat més alta dels homes no guarda relació 
directa amb la seva participació en el mercat de treball, ja que el percentatge d’homes ocu-
pats és sens dubte molt inferior, del 52,7% (segons les dades de l’EPA del quart trimestre 
de 2020, població ocupada). 

L’accidentalitat dels homes és més alta i les distàncies creixen amb la gravetat 

Una de les possibles explicacions a aquest desequilibri en la sinistralitat dels homes i de les 
dones se’n desprèn de l’ocupabilitat d’uns i altres en alguns sectors o branques econòmi-
ques en les quals l’exposició als riscos pot ser més elevada. Així, en el sector dels serveis 
on l’ocupabilitat de les dones és més alta, també ho és la proporció dels AT patits per elles. 
En aquesta ocasió els AT de les dones absorbeixen el 40,4% del total, xifra que descendeix 
fins al 16,0% en el sector de la indústria i fins al 9,8% en el de l’agricultura. En aquesta línia, 
en la construcció, un sector altament masculinitzat i amb els índexs d’incidència més alts 
dels quatre sectors, els AT patits per les dones només concentren l’1,9% del total.   

La desagregació segons les branques d’activitats econòmiques mostra que el 61,8% dels 
AT de les dones tenen lloc en les següents activitats del sector serveis: activitats sanitàries 
(2.902 AT), el comerç al detall, excepte vehicles a motor (2.882 AT), els serveis a edificis i 
de jardineria (1.989), els serveis socials amb allotjament (1.796), els serveis de menjar o 
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begudes (1.524), l’Administració pública (1.211) o els serveis socials sense allotjament 
(1.028).  

Entre els homes s’observa una dispersió més alta, ja que el 63,7% dels AT es troben distri-
buïts entre els diferents sectors econòmics. En destaquen pel seu nombre els registrats en 
les activitats especialitzades de la construcció (6.055 AT) i els de la construcció d’immobles 
(3.751). Altres branques d’activitat amb nombres elevats d’accidents dels homes són: l’Ad-
ministració pública (3.118 AT), el comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor (3.099), el 
transport terrestre i per canonades (3.061), les indústries de productes alimentaris (2.691), 
els productes metàl·lics, excepte maquinària (2.548), el comerç al detall (2.144), els serveis 
de menjar i begudes (1.958), els serveis a edificis i de jardineria (1.699) i la venda i reparació 
de vehicles de motor (1.555).   

Alhora, les diferències entre les xifres d’accidentalitat de les dones i els homes s’amplien a 
mesura que creix la gravetat. La proporció d’AT mortals patits per les dones és molt reduïda, 
ja que només 1 dels 79 AT mortals registrats ha estat patit per una dona (l’1,3%). En el cas 
dels AT greus, el percentatge dels accidents femenins s’eleva al 15,1% (69 AT greus patits 
per les dones enfront els 387 AT greus dels homes). Els AT lleus registrats per les dones 
ascendeixen a 21.514 AT, mentre que els registrats pels homes s’eleven a 53.171 AT.  

Segons el sector econòmic i les branques d’activitats econòmiques 

Sectorialment, en els serveis es produeixen la major part dels AT en nombres absoluts 
45.645 AT. Aquesta xifra refereix al 60,7% dels AT, tot i que en els serveis es concentra 
una proporció més elevada de població ocupada (el 75,2%). En la construcció s’observa 
l’efecte contrari ja que el sector suposa un 6,1% de l’ocupació i hi ha registrat el 14,1% dels 
AT en ell. En el cas de la indústria de nou els AT tenen un pes relatiu més elevat que la 
seva proporció de població ocupada (22,9% i 17,4%, respectivament). Quantitativament, al 
sector serveis li segueix la indústria amb 17.234 AT, la construcció 10.569 AT i l’agricultura 
amb 1.772 AT.  

Els serveis registren un nombre més elevat d’AT, però és la construcció on el risc és 
més elevat 

La variació interanual mostra un decreixement de l’accidentalitat en els quatres sectors, del 
-27,7% en els serveis, del -22,0% en la indústria, del -14,5% en la construcció i del -11,4% 
en l’agricultura.  
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GRÀFIC III.4.G5 Evolució dels índexs d’incidència dels AT en jornada laboral amb baixa 
segons sector d’activitat. Catalunya 2002-2020 
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Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.  
*Nota: el 2019 hi ha un trencament en les sèries com a conseqüència de la incorporació dels treballadors/ores del RETA amb les contin-
gències professionals cobertes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

Els índexs d’incidència corroboren aquesta tendència decreixent en tots els sectors. L’evo-
lució dels índexs d’incidència dels sectors en les darreres dues dècades mostra una ten-
dència a la baixa especialment acusada fins l’any 2012, moment a partir del qual es detecta 
un augment més o menys lleuger del risc de patir un AT especialment en la construcció i en 
la indústria. Amb tot, a partir de l’any 2018 les xifres mostren un nou descens més intens el 
2020. 

Ara bé, la prelació entre els sectors econòmics amb més risc de patir un AT, tal com s’ha 
establert a partir dels nombres absoluts, en aquest cas varia ja que segons els índexs d’in-
cidència el risc de patir un AT és més elevat a la construcció (5.166,3). A relativa distància 
es troben els índexs de la indústria (4.544,9) i de l’agricultura (3.423,3). I, finalment, convé 
esmentar el sector dels serveis (1.753,8). 

Atenent el tipus de lesions, la forma de contacte i el lloc on van tenir lloc que s’ha declarat 
en la comunicació dels AT, també s’observen diferències entre els sectors.  

La incidència dels AT relacionats amb el trànsit és especialment marcada en el sector ser-
veis, per a qualsevol dels nivells de gravetat. Aquest tipus d’AT concentra en el sector ser-
veis el 4,4% dels  lleus (1.969 AT), el 14,4% dels greus (32) i el 10,5% dels AT mortals (4). 
Igualment destaca el pes que té l’accidentalitat relacionada amb el trànsit entre els AT greus 
de l’agricultura, del 18,2% del total (4 AT) i entre la mortalitat registrada en la indústria 
(13,0%, 3 AT) i en  la construcció (12,5%, 2 AT).  

Quant als AT traumàtics cal fer atenció al sector de la indústria, on aquesta tipologia con-
centra el 98,7% dels AT i al sector de l’agricultura, on també absorbeixen el 98,2%. Entre 
els AT mortals de la construcció aquestes lesions són les causants del 81,3% dels accidents 
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(13 AT dels 16 AT registrats) i, en menor mesura, dels que tenen lloc en la indústria (52,2% 
dels AT mortals, 12 AT).  

Per contra, els AT no traumàtics tenen un pes relatiu molt inferior, que oscil·la entre el 0,2% 
i el 0,3% del total en els quatre sectors. Tot i així, aquest tipus d’AT són freqüents entre 
l’accidentalitat mortal en els serveis (el 55,3%, amb 21 AT) i a la indústria (34,8%, 8 AT).    

TAULA III.4.T2 AT en jornada laboral amb baixa segons tipologia*, gravetat i sector eco-
nòmic. Catalunya 2020 

Tipologia d'AT i sector AT total AT lleus AT greus AT mortals 

Agricultura total 1.772 1.748 22 2 

Agricultura traumàtics 1.740 1.721 18 1 

Agricultura no traumàtics 4 0 4 0 

Agricultura relacionats amb el trànsit 28 27 0 1 

Indústria total 17.234 17.116 95 23 

Indústria traumàtics 17.005 16.909 84 12 

Indústria no traumàtics 32 17 7 8 

Indústria relacionats amb el trànsit 197 190 4 3 

Construcció total 10.569 10.436 117 16 

Construcció traumàtics 10.307 10.192 102 13 

Construcció no traumàtics 25 15 9 1 

Construcció relacionats amb el trànsit 237 229 6 2 

Serveis total 45.645 45.385 222 38 

Serveis traumàtics 43.498 43.328 157 13 

Serveis no traumàtics 122 68 33 21 

Serveis relacionats amb el trànsit 2.025 1.969 32 4 

Unitats: nombres absoluts i percentatges.         
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.        

Pel que fa a les branques d’activitats econòmiques on han tingut lloc els AT, destacar que 
el 59% dels AT tenen lloc en 11 tipus d’activitats econòmiques segons la classificació CNAE 
2009. I, si el focus s’aproxima més, només tres d’aquestes activitats registren més de 4.000 
AT cadascuna i concentren el 20,6% dels AT. Concretament les branques d’activitats eco-
nòmiques amb un nombre més elevat d’accidents registrats són: activitats especialitzades 
de construcció, 6.169 AT, comerç al detall, excepte vehicles a motor, 5.026 i Administració 
pública, defensa i SS obligatòria, 4.329, activitats sanitàries, 3.969, construcció d’immobles, 
3.829, comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor, 3.704, serveis a edificis i de jardineria, 
3.688 i indústries de productes alimentaris, 3.638. Aquestes vuit activitats absorbeixen el 
45,7% dels AT.  
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L’accidentalitat mortal també està força concentrada. Entre les branques d’activitats econò-
miques amb un major nombre d’AT mortals es troben: les activitats especialitzades de cons-
trucció amb 10 AT mortals, el transport terrestre i per canonades amb 8 AT, la construcció 
d’immobles amb 6 AT i els serveis a edificis i de jardineria amb 4 AT. També amb 3 AT 
cadascuna de les següents activitats: les indústries de productes alimentaris, les indústries 
químiques, el comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor i l’emmagatzematge i afins al 
transport. Només aquestes vuit branques d’activitats econòmiques ja concentren el 50,6% 
dels AT mortals.  

Pel que fa a la variació interanual destaca que totes les branques econòmiques, amb l’ex-
cepció de tres d’elles, redueixen el nombre d’AT registrats respecte a l’any precedent. Entre 
les activitats que augmenten l’accidentalitat destaca l’increment registrat en les activitats 
sanitàries com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. Aquesta branca econòmica 
augmenta la seva accidentalitat en 932 AT més, el 30,7% més.   

L’accidentalitat de les activitats sanitàries augmenta com a conseqüència de la pan-
dèmia de la COVID-19 en el 30,7% 

Entre l’accidentalitat mortal el comportament de les diferents activitats econòmiques és dis-
par, ja que en la variació interanual s’observa que hi ha una gran proporció d’elles que 
incrementa la seva mortalitat, mentre que d’altres la redueixen. En aquest punt cal tenir 
present que el 2020 s’incrementen el nombre d’AT mortals en 14 AT més.  

Segons els índexs d’incidència s’observa un major risc de patir un AT en les branques d’in-
dústries del tabac (1.000.000,0), la de silvicultura i explotació forestal (11.837,8), gestió de 
residus (9.380,3), suport a les indústries extractives (8.583,7) i petroli i gas natural (7.692,3). 
La prelació entre les activitats econòmiques amb més risc també canvia en l’anàlisi a partir 
dels índexs d’incidència dels AT mortals, que en aquesta ocasió mostren com a activitats 
amb més accidentalitat la silvicultura i explotació forestal (98,7), els minerals no metàl·lics 
ni energètics (79,8), la indústria del cuir i el calçat (29,4) o el transport aeri (21,5).   

Segons les condicions laborals: afiliació i contractació 

Pel que fa a les condicions laborals convé tenir presents dues característiques que podrien 
determinar el com es desenvolupa el treball i quines són les mesures preventives que cal 
aplicar. Es tracta de la situació professional derivada dels règims d’afiliació a la Seguretat 
Social que tenen coberta de forma específica les contingències professionals,156 si bé per 
a la seva anàlisi s’han distingit dues grans categories que poden agrupar diferents règims, 
el treball per compte propi i el treball l’assalariat, i, en segon terme, el tipus de contractació 
de les persones assalariades, ja sigui de caràcter indefinit o temporal.  

 
156 Els règims en què l’acció protectora comprèn de manera específica la contingència d’accident de treball 
són els següents: règim general (que inclou des del gener de 2012 els afiliats al sistema especial agrari, al 
règim especial de la llar i al sistema especial de la llar, el règim especial de la mineria del carbó), règim 
especial agrari (que a partir del 2012 s’integra al règim general sota el nom de sistema especial agrari), el 
règim especial de treballadors del mar i el règim especial de treballadors/ores autònoms (ja sigui perquè es 
tracta d’una cobertura de les contingències professionals voluntària a la qual han optat les persones afiliades 
a aquest règim entre el gener de 2004 fins al desembre 2018 o perquè aquesta cobertura sigui obligatòria 
amb caràcter general a partir de gener de 2019). 
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En relació amb la primera d’aquestes condicions, la situació professional derivada del règim 
d’afiliació, cal esmentar que ja que des del gener del 2019 s’incorporen per primera vegada 
els AT patits per persones afiliades al règim especial dels treballadors/ores autònoms 
(RETA). La cobertura específica d’AT de la Seguretat Social (SS) perd la voluntarietat i 
passa a ser obligatòria amb caràcter general, amb algunes excepcions recollides a la Llei 
General de la SS. Aquest canvi, tal com es va comentar en la Memòria socioeconòmica i 
laboral del 2019, suposa  la incorporació de mig milió de persones treballadores a la pobla-
ció de referència estadística a Catalunya, amb la conseqüent ruptura de la sèrie temporal.  

Fet aquest primer aclariment, el 2020 s’han registrat 70.777 AT de persones amb ocupaci-
ons assalariades i 4.443 de persones afiliades al RETA. Com en l’any precedent el pes de 
l’accidentalitat recau entre les persones assalariades, si bé enguany la proporció és lleuge-
rament inferior, del 94,1% del total, mentre que l’any 2019 n’era del 95,3%. Val a dir que la 
proporció ascendia al 98,5% abans que la cobertura fos obligatòria.  

La variació interanual mostra que en ambdós casos s’ha reduït el nombre d’AT. Pel que fa 
al treball assalariat hi ha 24.113 AT menys, xifra que en termes relatius fa referència a una 
disminució del 25,4%. En el treball per compte propi les xifres són menors, ja que hi ha 224 
AT menys, el -4,8%.  

TAULA III.4.T3 AT en jornada de treball amb baixa per situació professional i índexs 
d'incidència. Catalunya 2018-2020 

Situació  

professional 
2018 2019 2020 I.I. 2018 I.I. 2019 I.I. 2020 

Treball assalariat 93.216 94.990 70.777 3.326,2 3.296,5 2.531,6 

Treball per compte 
propi 

1.419 4.667 4.443 1.855,0 858,3 823,0 

Total 94.635 99.657 75.220 3.287,1 2.909,4 2.255,1 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
* índex d'incidència: nombre d'accidents patits per cada 100.000 persones afiliades que tenen les contingències d'AT i MP cobertes 
**Nota: el 2019 hi ha un trencament en les sèries com a conseqüència de la incorporació dels treballadors/ores del RETA amb les 
contingències professionals cobertes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

Així també ho corroboren les dades dels índexs d’incidència que mostren un descens més 
intens en el cas del treball assalariat i se situa el seu índex en 2.531,6AT per cada 100.000 
persones amb les contingències cobertes (3.296,5 el 2019), mentre que entre el treball per 
compte propi l’índex es redueix de forma més moderada, fins a 823,0 (858,3 el 2019).   

En aquest punt cal tenir present que, a part de la baixada en l’accidentalitat, cal fer atenció 
a la disminució de l’afiliació registrada al llarg del 2020. Com s’apunta en l’apartat de mercat 
de treball, l’afiliació ha retrocedit un 2,4% respecte a l’any precedent, segons les dades de 
la SS, però aquest descens no ha estat uniforme entre tots els règims d’afiliació ni entre 
totes les branques d’activitat econòmica.157 En aquesta línia també convé esmentar que a 

 
157 Per a més informació vegeu l’apartat “Mercat de Treball”, d’aquest mateix capítol.  
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l’informe Incidència de la COVID-19 sobre el treball autònom,158 elaborat al CTESC, s’as-
senyala que, analitzat l’efecte sobre els quatre mesos en els quals es va allargar el confi-
nament, la variació interanual de la mitjana de les afiliacions al RETA presenta una caiguda 
del -1,9%, mentre que en el règim general el retrocés és molt més pronunciat, del -4,7%.  

L’accidentalitat greu i mortal de les persones treballadores per compte propi és més 
elevada. 

La distribució dels AT segons la seva gravetat i el tipus de treball on estan adscrites les 
persones treballadores mostra que entre els accidents lleus es manté una proporció asse-
nyalada per al conjunt de l’accidentalitat, en tant una menor proporció d’ells, el 5,9% del 
total, han estat patits per persones afiliades al RETA (4.343 AT de treball per compte propi 
i 70.342 de treball assalariat). Per contra, l’accidentalitat greu i mortal de les persones tre-
balladores per compte propi és més elevada, absorbint el 19,1% i del 16,5% dels AT totals, 
respectivament.  

Entre els AT de les persones amb treball per compte propi, els AT greus concentren el 2,0% 
del total i els AT mortals el 0,3% (0,5% i 0,1% dels AT del treball assalariat, respectivament). 

Quant a la variació interanual segons la gravetat i la situació professional s’observa una 
reducció del nombre de registres, tant pel que fa a l’accidentalitat lleu com greu. No obstant, 
també per a les dues tipologies de treball hi ha un increment de l’accidentalitat mortal, més 
moderada en el treball assalariat (del 13,8%) però molt més acusada en el treball per 
compte propi (del 85,7%). Així, també es reflecteix en els índexs d’incidència que veuen 
reduïts els seus valors tant en els AT lleus i greus, i s’incrementen en el cas dels AT mortals, 
tal com s’observa en la taula següent.  

TAULA III.4.T4 AT en jornada de treball amb baixa per situació professional, gravetat i 
índexs d'incidència. Catalunya 2018-2020 

Situació professional i gravetat 2018 2019 2020 I.I.  2018 I.I.  2019 I.I.  2020 

Lleus total 94.066 99.031 74.685 3.267,3 2.891,2 2.239,1 

Lleus treball assalariat 92.672 94.459 70.342 3.306,8 3.278,1 2.516,1 

Lleus treball per compte propi 1.394 4.572 4.343 1.822,4 840,8 804,5 

Greus total 511 561 456 17,8 16,4 13,7 

Greus treball assalariat 488 473 369 17,4 16,4 13,2 

Greus treball per compte propi 23 88 87 30,1 16,2 16,1 

Mortals total 58 65 79 2,0 1,9 2,4 

Mortals treball assalariat 56 58 66 2,0 2,0 2,4 

Mortals per compte propi 2 7 13 2,6 1,3 2,4 

Unitats: nombres absoluts i nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000. 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu. 

 
158 Informe sobre la incidència de la COVID-19 sobre el treball autònom. Col·lecció estudis i informes, núm. 
56. CTESC, 2020. 

https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_42785479_1.pdf
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El tipus de contracte constitueix un segon aspecte relacionat amb les condicions laborals, 
que pot arribar a influir en l’accidentalitat de les persones amb un treball assalariat, per la 
seva possible relació amb l’experiència que tenen en el lloc de treball, del coneixement 
sobre les tasques a realitzar i de l’entorn laboral on es desenvolupa el treball.      

Pel que fa al tipus de contracte del treball assalariat convé esmentar que la major part dels 
AT han estat patits per persones amb contractes indefinits (63,1% dels AT, 47.434 AT), 
circumstància que troba la seva lògica si es té en compte la proporció de la població assa-
lariada que té aquest tipus de contracte (80,2%). Tot i així, cal tenir en compte que la taxa 
de temporalitat (19,8%) és molt inferior a la proporció d’AT de les persones amb contracte 
eventual (30,8%), fet que posa de manifest que l’accidentalitat d’aquest col·lectiu és més 
intensa, com a conseqüència, entre d’altres causes possibles com s’ha esmentat, per un 
menor coneixement del lloc de treball o de les tasques a realitzar.  

Respecte a l’any passat el pes dels AT de persones amb contracte eventual s’ha reduït amb 
més intensitat que els de les persones amb contracte indefinit. Percentualment aquesta 
circumstància es tradueix en un descens del 30,5% dels AT de les persones amb contracte 
temporal i del 22,7% de les persones amb contractes indefinits. Amb tot, cal esmentar que 
la població assalariada amb contracte temporal també ha disminuït, el 10,7%.  

També hi ha algunes diferències de l’accidentalitat registrada per cadascuna de les tipolo-
gies contractuals en els quatre sectors econòmics. Si bé, els AT registrats són majoritària-
ment patits per persones amb contractes indefinits en el conjunt dels AT a Catalunya, des-
taca la proporció d’aquests AT en la indústria i en els serveis, del 78,8% i 62,4% respecti-
vament. En l’extrem contrari se situen els sectors de la construcció i, en menor mesura, el 
de l’agricultura, on el pes dels AT de persones amb contracte eventual és més elevat, del 
43,2% del total d’AT de la construcció i del 34,0% dels AT de l’agricultura. Amb tot, cal tenir 
present que justament aquests dos sectors registren un nombre elevat d’AT sense especi-
ficar, on s’inclouen els AT registrats per les persones afiliades al RETA (13,9% dels AT en 
la construcció i 18,7% en l’agricultura). La proporció d’AT de persones amb contracte even-
tual a la indústria es redueix fins al 18,2%. 

Quant a l’accidentalitat mortal, les xifres es decanten també cap un pes superior de la mor-
talitat entre les persones amb contractació indefinida, del 62,0%.  Amb tot, el pes relatiu 
dels AT mortals entre les persones de contractes eventuals se situa en el 21,5%. I cal tenir 
present l’existència d’un 16,5% dels AT mortals sense especificar per tenir una visió global 
de la mortalitat.  

De nou en la indústria el pes de la contractació indefinida absorbeix quasi la totalitat dels 
AT mortals registrats en el sector (el 91,3% dels AT, 21 AT mortals dels 23 en total).  

Segons la distribució territorial 

La distribució territorial de l’accidentalitat no és uniforme ja que depèn en gran mesura de 
l’activitat productiva i econòmica i de la seva concentració en determinades àrees geogrà-
fiques. 

Per demarcacions ja s’observen diferències notòries, atès que a Barcelona s’han registrat 
52.500 AT, el 70,3% del total. A molta distància es troben els 8.951 AT registrats a Girona, 
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els 7.729 de Tarragona y els 5.505 de Lleida. Val a dir que la demarcació de Barcelona 
concentra el 74,0% de la població ocupada segons les dades EPA 4rt trimestre 2020, cir-
cumstància que explica un pes més elevat en la sinistralitat respecte a altres demarcacions, 
però també cal destacar que el pes de l’accidentalitat està per sota del d’ocupabilitat.  

Pel que fa a la tipologia dels AT, a Girona, Lleida i Tarragona el 97% dels AT són de tipus 
traumàtic, mentre que a Barcelona aquesta tipologia presenta una proporció lleugerament 
més baixa i concentra el 96%.  Per contra, a Barcelona el pes dels accidents de trànsit és 
més alt, del 3,6% del total d’AT registrats. A la resta de demarcacions els accidents de 
trànsit absorbeixen el 2,5% del total a Girona i Tarragona i el 2,6% a Lleida.  

Els índexs d’incidència mostren que el risc de patir un AT és més elevat a Lleida (2.998,5), 
seguida de Girona (2.879,8) i Tarragona (2.620,0). Barcelona se situa en darrer lloc amb un 
índex d’incidència del 2.081,0. També el risc de patir un AT mortal és més elevat a Lleida 
(5,4), seguida de Tarragona (3,7), Girona (2,9) i Barcelona (1,9). 

En l’àmbit comarcal,159 els AT són més nombrosos al Barcelonès, on s’han registrat 21.089 
AT, i a les comarques de l’àmbit metropolità on destaquen els 9.151 AT del Vallès Occiden-
tal i els 7.763 AT del Baix Llobregat.  

Segons la gravetat, la prelació de les comarques amb un nombre més elevat d’AT lleus i 
greus en nombres absoluts es manté igual que l’accidentalitat general. Amb tot, convé des-
tacar els 112 AT greus del Barcelonès, els 46 AT del Baix Llobregat, els 44 AT Vallès Oc-
cidental i els 38 del Vallès Oriental. Pel que fa a la mortalitat, el major nombre de registres 
ha estat al Barcelonès amb 16 AT mortals, si bé també destaquen els 10 AT mortals regis-
trats al Vallès Oriental o els 6 AT mortals que han tingut lloc tant al Vallès Occidental com 
al Baix Llobregat.   

Pel que fa a la variació interanual en nombres absoluts és de destacar que, amb l’excepció 
del Pallars Jussà i de la Terra Alta, s’observa un decreixement del nombre d’AT amb baixa 
a tot el territori. Aquest descens que supera els 1.000 AT en comarques com el Barcelonès 
(-8.501 AT), el Baix Llobregat (-3.527), el Vallès Occidental (-2.263), el Vallès Oriental (-
1.346), el Tarragonès (-1.223) i el Maresme (-1.044).  

La variació interanual relativa respecte al 2019 mostra que el descens ha estat més intens 
a l’Alt Urgell (-34,7%), al Tarragonès (-32,4%), a la Conca de Barberà (-32,0%) i al Pallars 
Sobirà (-31.4%). 

4.1.1.2. AT en jornada laboral sense baixa   

El nombre d’AT en jornada laboral sense baixa ascendeix a 85.644, una xifra superior al 
nombre d’AT amb baixa, si bé enguany la diferència no és tant notòria com en els anys 
precedents. El nombre d’AT en jornada laboral sense baixa concentra el 53,2% de l’acci-
dentalitat en jornada laboral i el 49,0% si es considera el total dels AT.   

 
159 Enguany cal destacar que no es disposen de les dades sobre els índex d’incidència desagregades per 
comarques, fet que impossibilita la seva anàlisi.  
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Un any més el nombre d’AT sense baixa descendeixen, si bé enguany la pandèmia de la 
COVID-19 ha provocat una reducció molt més intensa, del 29,7%, xifra que suposa 36.259 
accidents menys.   

El sector serveis és el que registra un nombre més gran d’AT sense baixa, atès que amb 
53.606 accidents absorbeix el 62,6% del total. En segon terme, la indústria que aplega el 
24,4% (20.900 accidents), seguida de la construcció amb l’11,4% (9.732). A l’agricultura el 
nombre és força inferior ja que concentra l’1,6% restant (1.406).  

Respecte el 2019, el descens en l’accidentalitat s’estén a tots els sectors econòmics. Amb 
tot, la reducció registrada afecta més intensament al sector serveis, ja sigui en termes ab-
soluts atès que es comptabilitzen 25.888 accidents menys, com en termes relatius ja que 
aquest descens representa el -32,6%. La davallada en l’accidentalitat de la indústria suposa 
que s’han registrat 7.595 accidents menys (el -26,7%), mentre que en la construcció el 
nombre d’AT decreix en 2.364 (el 19,5%). A més, l’agricultura tot i presentar una baixada 
en termes absoluts més discreta, de 412 AT menys, percentualment l’afectació és força 
significativa, del -22,7%. 

TAULA III.4.T5 AT sense baixa segons sector d’activitat. Catalunya 2019-2020 

Sector d'activitat  
econòmica 

2019 2020 Pes relatiu 
Var. Abso-

luta 
Var. Relativa 

Agricultura 1.818 1.406 1,6% -412 -22,7% 

Indústria 28.495 20.900 24,4% -7.595 -26,7% 

Construcció 12.096 9.732 11,4% -2.364 -19,5% 

Serveis 79.494 53.606 62,6% -25.888 -32,6% 

Total 121.903 85.644 100,0% -36.259 -29,7% 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

L’anàlisi sectorial segons els índexs d’incidència dels AT sense baixa evidencia el descens 
en tots els sectors econòmics, per bé que la reducció més acusada té lloc en la indústria i 
en els serveis. Per contra, l’agricultura manté, quasi sense variació, el mateix valor que l’any 
precedent. Aquest fet pot estar influenciat perquè durant el període de confinament l’agri-
cultura va ser considerada un sector essencial i la seva activitat no s’ha vist reduïda com sí 
que ho han estat en altres sectors econòmics. 
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GRÀFIC III.4.G6 Evolució dels índexs d’incidència dels AT sense baixa segons sector 
d’activitat. Catalunya 2002-2020 
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Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.  
*Nota: el 2019 hi ha un trencament en les sèries com a conseqüència de la incorporació dels treballadors/ores del RETA amb les contin-
gències professionals cobertes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

En la desagregació per branques d’activitat econòmiques a partir dels nombres absoluts 
d’AT s’observa que hi ha 11 activitats segons la categorització del CCAE-2009 on s’han 
produït més de 2.500 AT en cadascuna d’elles. Globalment aquestes activitats concentren 
el 59,1% dels AT sense baixa. Concretament es tracta de les següents activitats econòmi-
ques: Comerç al detall, exc. vehicles motor (7.374 AT), Adm. pública, defensa i SS obliga-
tòria (6.685), activitats sanitàries (6.586), activitats especialitzades construcció (6.201), co-
merç a l’engròs, exc. vehicles motor (4.327), productes metàl·lics, exc. maquinària (3.979), 
serveis a edificis i de jardineria (3.322), serveis de menjar i begudes (3.291), indústries de 
productes alimentaris (3.274) i activitats relacionades amb l’ocupació (2.613). 

Els índexs d’incidència més elevats són els de les branques d’activitats industrials  

En l’anàlisi a partir dels índexs d’incidència els valors més elevats a nivell sectorial són els 
registrats en la construcció però és en la indústria on estan adscrites les activitats econò-
miques que tenen més risc de patir un AT sense baixa. Així, els índexs d’incidència més 
alts es donen en activitats com els minerals metàl·lics (18.867,92), l’antracita, hulla i lignit 
(17.857, 14), la gestió de residus (14.212,62), la metal·lúrgia (9.617,68) i el suport a les 
indústries extractives (8.583,69).  

L’impacte de la COVID-19 en els AT sense baixa resta pales en l’accidentalitat registrada 
en els diferents mesos de l’any. Així, si bé els tres primers mesos concentren el 32,6% dels 
AT (23,8% el 2019), el següent trimestre el nombre de registres disminueix considerable-
ment fins a absorbir el 16,8% dels AT (25,5% el 2019). Els mesos d’abril i maig sumen 8.859 
AT, xifra inferior a la registrada el mes de febrer del mateix any (10.046 AT). Amb tot, a 
partir del mes de juny les xifres van augmentat progressivament, si bé no superen els 8.000 
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accidents per mes, quan l’any precedent la mitjana mensual se situava sobre els 10.000 
accidents cada mes.  

GRÀFIC III.4.G7 Evolució mensual del nombre d'AT sense baixa. Catalunya 2019-2020 
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Unitats: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

4.1.1.3. AT in itinere 

En dret laboral s’anomenen AT in itinere els produïts a l’anada o la tornada del centre de 
treball sempre que el camí recorregut sigui el que habitualment es realitza, sense interrom-
pre’l voluntàriament. El treballador o treballadora que pateix un accident d’aquest tipus, que 
majoritàriament són de trànsit, té tots els drets derivats dels AT.  

El nombre d’accidents in itinere l’any 2020 ha estat de 13.886. En el 98,8% dels casos 
aquesta accidentalitat és de tipus lleu, 13.714 AT, si bé s’han registrat també 151 AT greus 
i 21 mortals. El predomini dels accidents lleus és menys acusat que entre els accidents amb 
baixa, ja que en els AT amb baixa absorbeixen el 99,3% dels AT.    

Els AT in itinere també es redueixen, inclús els AT mortals, si bé aquests amb menys 
intensitat que la resta de nivells de gravetat 

Respecte a l’any 2019 l’accidentalitat in itinere presenta un descens de 6.998 accidents 
menys, el 33,5%, i es manté la tendència descendent d’aquest tipus d’accidentalitat iniciada 
el 2018. Per nivells de gravetat el descens més pronunciat s’ha produït en termes absoluts 
en la categoria d’AT lleus que registra 6.914 AT menys, mentre que en termes relatius els 
AT greus mostren una reducció més acusada, del 34,3%, corresponent a 79 AT greus 
menys. En el cas dels AT destaca que s’han registrat 5 AT menys, xifra que suposa un 
descens del 19,2%.   

En aquesta línia, en l’evolució dels índexs d’incidència que es recull en els gràfics següents 
s’observa un descens més intens en les xifres corresponents als AT lleus, ja que es calcula 
que es produeixen 411,2 At per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social amb 
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les contingències professionals cobertes, mentre que l’any 2019 aquesta xifra era més ele-
vada de 602,4. Val a dir que aquesta reducció ja es va iniciar l’any 2019, moment en el qual 
es va trencar la tendència ascendent que s’havia produït des de l’any 2012.  

GRÀFIC III.4.G8 Evolució dels índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat. Ca-
talunya 2004-2020 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.  

Els índexs dels AT greus i mortals també presenten un descens, si bé en aquesta ocasió la 
tendència decreixent va iniciar-se amb anterioritat, l’any 2016. L’índex d’incidència dels AT 
in itinere greus és del 4,5, mentre que l’any precedent era de 6,7, i el dels AT mortals de 
0,6, quan el 2019 era de 0,8.  

Per demarcacions els AT in itinere són més nombrosos a Barcelona que concentra el 83,2% 
del total d’aquesta tipologia (11.554 accidents), seguida de Girona amb el 7,4% (1.021) i 
Tarragona amb el 5,9% (814). A Lleida l’accidentalitat in itinere és menor i absorbeix el 3,5% 
(491).  

Tot i això, com es pot observar en els següents gràfics, l’índex d’incidència dels accidents 
pot resultar més o menys intens segons la gravetat i variar aquesta prelació entre les de-
marcacions. Així, destaca com la possibilitat de patir un accident lleu respecte a la seva 
proporció d’afiliats és més elevada a Barcelona, amb un índex d’incidència de 449,6, mentre 
que la possibilitat en el cas dels accidents greus és més alta a Girona on el valor de l’índex 
d’incidència és de 5,4, i és a Lleida i a Barcelona on el risc de tenir un accident mortal és 
més alt que en les altres dues demarcacions, ja que en ambdues el valor de l’índex d’inci-
dència és de 0,7.   

  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 117 

GRÀFIC III.4.G9 Índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat i demarcació ter-
ritorial. Catalunya 2020 
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Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000. 
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L’evolució mensual del nombre d’AT in itinere registrats mostra com tots els mesos, amb 
l’excepció del febrer, s’han comptabilitzat un nombre menor d’accidents respecte al mateix 
període de l’any precedent. Especialment notòries són les diferències entre els mesos 
d’abril a juliol, ja que el mes d’abril hi ha 1.198 AT menys i 1.204 menys el mes de maig, i 
també amb reduccions marcades de -813 al juny i -793 al juliol. El mes d’octubre també 
registra valors molt inferiors als de l’any 2019 (916 AT menys).  

GRÀFIC III.4.G10 Evolució mensual del nombre d'AT in itinere. Catalunya 2019-2020 
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4.1.2. Malalties professionals   

Unes altres de les variables que cal estudiar en el marc de la seguretat i salut de les perso-
nes treballadores són les malalties professionals (en endavant, MP) i les patologies no trau-
màtiques causades o agreujades pel treball. Alhora, per realitzar una detecció en temps 
real de possibles “focus de risc” de les MP s’utilitza el sistema d’alerta, que també serà 
objecte d’atenció en aquest apartat. 

Malalties professionals  

A Catalunya el nombre de notificacions d’MP realitzades el 2020, segons les dades regis-
trades mitjançant el sistema CEPROSS, descendeix de forma abrupta fins a la xifra de 2.009 
notificacions (1.354 menys que el 2019), situació que suposa una reducció del 40,3%. A 
tota Espanya s’han realitzat 18.400 notificacions amb una disminució del nombre d’expedi-
ents del 32,7%. Amb tot, fet que evidencia que aproximadament una de cada deu notifica-
cions comunicades a tot l’Estat s’ha fet a Catalunya (l’10,90% del total).  

La distribució entre les notificacions d’MP que han causat baixa i les que no, es mostra 
relativament equilibrada, decantant-se lleugerament cap a les que han causat baixa ja que 
concentren el 51,9% del total. La proporció de notificacions amb baixa i sense baixa dels 
homes i de les dones es presenta similar, si bé els homes mostren una proporció lleugera-
ment més alta en el cas de les notificacions amb baixa del 51,0% que en les que no causen 
baixa, del 49,2%.   

Atenent a l’edat s’observa que el 57,9% de les notificacions amb baixa han estat realitzades 
per persones amb edats compreses entre els 40 i els 54 anys. Entre els homes aquesta 
franja d’edats concentra el 56,8% de les notificacions i entre les dones el 59,1%. Entre les 
notificacions sense baixa els percentatges són lleugerament inferiors. Concretament, 
aquestes edats concentren el 55,4% del total de notificacions, el 56,2% de les notificacions 
sense baixa dels homes i el 54,6% de les de les dones.  

Les notificacions tancades com MP amb baixa han estat 959 (l’11,6% de total d’Espanya). 
En aquest cas el descens es quantifica en 648 notificacions menys (el 40,3%). D’elles, 474 
són notificacions d’homes i 485 de dones (el 50,6%).  

El nombre de notificacions tancades com MP es redueix en el 40,3% 

L’evolució experimentada en el nombre de notificacions d’MP i del nombre de notificacions 
tancades com MP en el període 2008-2020 es reflecteix en el gràfic següent. De nou la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 explica aquest descens més intens, que en les dades 
del conjunt de l’Estat espanyol (malauradament no es disposa de les dades desagregades 
per a Catalunya) és especialment significatiu els mesos de març i abril, coincidint amb la 
declaració de l’estat d’alarma del 14 de març del 2020 i de l’aplicació de les mesures més 
restrictives, tant en l’àmbit de la circulació de persones com en el d’activitat econòmica.  
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GRÀFIC III.4.G11 Evolució de les notificacions de malalties professionals. Catalunya 2008-
2020 
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Font: Observatori de les Contingències Professionals de la Seguretat Social (MESS). 

En relació amb les malalties que les originen s’observa que majoritàriament són MP del 
Grup 2 que agrupa les causades per agents físics (819, el 85,0% del total). Aquestes malal-
ties constitueixen un grup molt heterogeni de patologies dins de les quals destaquen per la 
seva prevalença les relatives als processos musculoesquelètics. Aquestes MP són provo-
cades principalment per postures forçades i moviments repetitius en el treball. Amb molta 
distància se situen les MP causades per agents químics del Grup 1 (56), les de la pell del 
Grup 5 (38), les causades per agents biològics (24) agrupades en el Grup 3, les del Grup 4 
causades per inhalació de substàncies (21) i, finalment, les del Grup 6 causades per agents 
carcinògens (1). Aquesta prelació entre els grups d’MP també es manté, excepte el canvi 
d’ordre entre els grups 1 i 5, en els índexs d’incidència normalitzats respectius amb els 
valors següents: G2 amb un valor de 74,1, G5 de 3,4, G1 de 2,6, G3 de 2,5, G4 de 1,3 i G6 
de 0,2.  

La major part de les MP són causades per agents físics 

Entre les característiques de les persones afectades s’observa que la distribució de les MP 
amb baixa entre els sexes es presenta bastant equilibrada, per bé que les dones absorbei-
xen el 50,6% del total. Cal destacar que la distribució és molt diferent a l’observada en els 
AT en jornada laboral amb baixa, on la majoria són patits per homes i les dones concentren 
el 28,7%. Les MP presenten una afectació en les dones més alta, fins i tot més elevada que 
la participació de les dones en el mercat de treball (el 47,3% de l’ocupació són dones).   

En aquesta línia, cal esmentar la diferent incidència que tenen les MP incloses en els grups 
3, 4 i 5, causades per agents biològics, les que originen lesions en la pell i les derivades 
d’inhalació de substàncies, respectivament, entre els homes i les dones com a conseqüèn-
cia dels diferents sectors d’activitat on s’ocupen. Així s’observa que el 62,5% les MP del 
Grup 3, causades per agents biològics, i el 57,9% de les malalties de la pell agrupades en 
el Grup 5, les han patit les dones, com a conseqüència de la seva ocupació en activitats 
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sanitàries o en els serveis a edificis i activitats de jardineria. Per contra, el grup 4 de malal-
ties causades per inhalació de substàncies són més freqüents entre els homes que concen-
tren el 90,5% del total. Per branques d’activitat el nombre més gran d’MP dels homes es 
donen en sectors com la fabricació de vehicles a motor i, en general, en la indústria manu-
facturera. 

Per activitats econòmiques, els treballadors i treballadores de la indústria manufacturera 
són els que han patit un major nombre d’MP amb baixa laboral (418). Aquesta branca li 
segueix la branca del comerç i la reparació de vehicles de motor i motocicletes (166), la de 
les activitats administratives i serveis auxiliars (74), la de la construcció (71) i la de les acti-
vitats sanitàries i de serveis socials (53). En totes les altres activitats econòmiques el nom-
bre de notificacions tancades com MP amb baixa són inferiors a aquestes xifres.   

Patologies no traumàtiques causades o agreujades pel treball  

D’altra banda, mitjançant el sistema PANOTRASS es poden estudiar les patologies no trau-
màtiques causades pel treball i protegides pel sistema de Seguretat Social. També s’inclo-
uen les patides amb anterioritat per la persona treballadora però que s’agreugen com a 
conseqüència de la lesió constitutiva d’accident.  

A Catalunya l’any 2020 s’han comunicat 1.003 notificacions (el 25,8% de l’estat espanyol, 
27,2% el 2019). A l’igual que el que va succeir l’any anterior, en aquesta ocasió hi ha un 
nombre més elevat de comunicacions derivades de processos patits pels homes (el 53,9%, 
60,9% el 2019). El 67,4% de les notificacions són de processos que han causat baixa (676).  

GRÀFIC III.4.G12 Evolució del nombre de notificacions de les patologies no traumàtiques 
causades pel treball i protegides pel sistema de Seguretat Social segons sexe i causants o 
no de baixa. Catalunya 2017-2020 
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Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS (Sistema de comunicació PANOTRASS). 

L’evolució en el nombre de notificacions en el seu conjunt mostra una tendència descen-
dent, tal com mostra el gràfic anterior, de forma que s’intensifica la tendència iniciada el 
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2019. En concret, enguany s’ha produït una reducció del nombre de de notificacions comu-
nicades del 30,4%, 338 notificacions menys. El decreixement és més significatiu entre els 
processos que no han causat baixa que decauen en el 48,2%, mentre que els que causen 
baixa es redueixen en el 16,5%. Atenent al gènere les patologies no traumàtiques han des-
cendit en major mesura entre els homes (-38,4%) que entre les dones (-17.9%).  

Sistema d’alerta   

Una altra mesura de la sinistralitat laboral que s’obté a partir de les comunicacions al sis-
tema CEPROSS és el sistema d’alerta, que permet localitzar “els focus de risc” de malalties 
professionals, amb l’objectiu de facilitar una eficiència més alta en les accions de prevenció. 
Aquest sistema possibilita, en temps real, localitzar les empreses que superen els límits de 
sinistralitat establerts per cada grup de malaltia professional. En la determinació final 
d’aquests límits es tenen en compte les característiques que presenta la distribució de les 
malalties professionals com són el nombre de treballadors de l’empresa i l’activitat desen-
volupada, entre d’altres.  

Al llarg del 2020 les empreses que han superat els límits de sinistralitat a Espanya han estat 
158, front a les 269 detectades al 2019. Aquestes empreses representen l’1,6% de les em-
preses amb alguna malaltia professional. Del total espanyol, 11 són empreses catalanes en 
les quals s’han superat 13 vegades els límits dels diferents grups de malalties. Aquestes 
xifres són significativament inferiors a les registrades el 2019, quan eren 38 empreses les 
que van superar els límits de sinistralitat específics en 48 ocasions.  

A Catalunya es redueix a més de la meitat el nombre d’empreses que superen els 
límits de sinistralitat  

De les 13 alertes, 7 corresponen a la superació dels límits per malalties del Grup 2 causades 
per agents físics, com ja va succeir l’any precedent. Així, segons les notificacions realitza-
des, les malalties més freqüents són les causades per postures forçades i moviments repe-
titius i insercions musculars i tendinoses. El segon grup amb un nombre més gran d’alertes 
és el Grup 3 corresponent a  les malalties professionals causades per agents biològics. Les 
malalties infeccioses causades pel treball de les persones que s’ocupen de la prevenció, 
assistència mèdica i activitats en les quals s’ha provat un risc d’infecció concentren dues de 
les tres malalties declarades en el Grup 2, mentre que la darrera malaltia es deriva de 
l’agrupació on s’inclou el paludisme, el dengue, la febre groga, la leishmaniosi i el tifus, entre 
d’altres.  

Altrament, enguany s’ha emès dues alertes més de malalties causades per agents carcinò-
gens (Grup 6) i una altra del Grup 5 on s’agrupen les malalties de la pell causades per 
substàncies i agents no compresos en els altres apartats i una altra alerta per. Enguany no 
hi ha cap alerta per malalties causades per agents químics (Grup 1).  

La distribució de les alertes entre les activitats econòmiques és variada, ja que amb l’ex-
cepció del comerç al detall en establiments no especialitats on hi ha dues empreses afec-
tades, la resta d’activitats només tenen una empresa afectada cadascuna.160 

 
160 Hi ha una empresa del processat i conservació de la carn, una del tall i acabat de la pedra, una de fabricació 
de vehicles a motor, una de fabricació d’altres components, peces i accessoris de vehicles de motor, una de 
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4.2. Incapacitat temporal 

A més de l’impacte personal dels accidents de treball i de les malalties professionals ana-
litzats fins ara, difícilment quantificable en la seva totalitat, la sinistralitat té altres repercus-
sions en el món laboral. Una d’aquestes repercussions es reflecteix en el nombre de jorna-
des no treballades. Les incapacitats temporals (en endavant IT) permeten fer una aproxi-
mació a aquests efectes, tant segons el nombre de processos iniciats o en vigor com per la 
seva durada. 

La taula següent mostra els principals resultats de les prestacions d’IT a Catalunya 2020, 
desagregat en funció de les causes següents: contingències comunes, excepte del treball 
autònom, contingències professionals i contingències comunes del treball autònom.  

Previ a la seva anàlisi convé recordar que, tal com s’ha esmentat a l’inici d’aquest apartat, 
enguany cal tenir present que la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 ha generat un 
conjunt de canvis normatius que tenen repercussió en aquest tipus de prestacions. Entre 
ells destaca la consideració de situació assimilada a AT als efectes d’accés a la prestació 
d’IT per als períodes d’aïllament i contagi de les persones treballadores, per compte propi i 
d’altri, com a conseqüència de la pandèmia.  Per a l’anàlisi de l’efecte de l’aplicació norma-
tiva, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ofereix una nova estadística on es 
recull la informació relativa a les IT motivades per períodes d’aïllament per contagi o per 
haver estat en contacte amb una persona positiva de COVID-19. En la taula següent aques-
tes dades s’introdueixen sota el concepte COVID-19. 

Fet aquest comentari previ, en la taula s’observa clarament que el gran gruix de les presta-
cions el conformen les derivades d’una contingència comuna (1.117.302 IT), bé siguin les 
tramitades per persones treballadores del règim general com del RETA, mentre que les que 
deriven d’un AT o una MP redueixen notòriament el seu nombre (126.523, el 12,0% del 
total). 

Pel que fa a les IT derivades de contingències professionals destaca que quasi en la seva 
totalitat són gestionades per les mútues col·laboradores, si bé les poques que gestionen 
l’INSS i l’ISM tenen una durada superior. Les mútues col·laboradores també gestionen gran 
part dels processos derivats de contingències comunes, encara que l’INSS manté una pre-
sència més alta que en el cas de les contingències professionals.  

El 2020 els principals indicadors de la IT per contingència professional mantenen pautes 
sense canvis abruptes respecte a les dades de l’any precedent. La durada mitjana manté 
la pauta ascendent i registra un increment d’un dia més de durada en els processos.  

  

 
comerç al detall en establiments especialitzats, una de transport terrestre urbà i suburbà de passatgers, una 
d’activitats hospitalàries i una d’assistència en establiments residencials per a persones grans.  
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TAULA III.4.T6 Prestacions per IT segons el tipus de contingència causant i l’entitat ges-
tora o col·laboradora de tramitació. Catalunya 2019-2020 

Tipus 
contingències 

Entitat gestora/  
col·laboradora 
de tramitació 

Durada             
(dies)      
2019 

Incidència 
2019  

 Nombre 
processos 
iniciats en 
el període 

2019 

Durada             
(dies)            
2020 

Incidència           
2020 

Nombre 
processos 
iniciats en 
el període 

2020 

Contingències 
professionals 

Mútues  
col·laboradores 37 3 128.734 45 2 94.449 

INSS 96 0 283 16 84 32.061 

ISM  161 2 4 136 10 13 

Total 37 3 129.021 39 3 126.523 

COVID-19* 
Mútues  
col·laboradores n.d. n.d. n.d. 16 17 556.986 

Contingències 
comunes 
(excepte 
autònoms) 

Mútues  
col·laboradores 27 41 1.150.700 38 29 762.616 

INSS 36 40 335.800 35 27 293.719 

ISM  1 14 453 83 10 413 

Total 27 41 1.486.953 37 28 1.056.748 

Contingències 
comunes 
d'autònoms 

Mútues  
col·laboradores 77 10 62.551 87 9 58.908 

INSS 151 11 5.156 218 9 1.646 

Total 84 10 67.707 93 9 60.554 

Unitats: nombres absoluts (dies i persones) i percentatges per cada mil persones protegides (incidència). 
Nota *: En l’agregat de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social que compren els processos per COVID-19 s’inclouen les 
prestacions en les que la cobertura de contingències comunes correspon a l’INSS.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

La prevalença o nombre de processos registrats en vigor al final del període (11.344) per 
cada mil persones treballadores protegides a la seva fi (3.332.509 en total) decreix lleuge-
rament i se situa en 3,4 persones treballadores per cada 1.000 protegides. Per tant, aquest 
darrer indicador presenta una variació interanual conseqüència del descens en el nombre 
de  processos (-620), com el nombre de persones treballadores protegides (-77.397). 
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GRÀFIC III.4.G13 Evolució de les prestacions per IT per contingències professionals. Ca-
talunya 2006-2020 
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Unitats: nombres absoluts (dies) i percentatges per cada mil persones protegides (incidència i prevalença). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

La incidència mitjana dels processos iniciats en el període per cada mil persones treballa-
dores protegides és on les xifres mostren una variació més marcada, ja que el nombre de 
processos iniciats en el període es redueix en 2.498 expedients i se situa en 126.523 pro-
cessos. Aquest fet, juntament a la reducció de les persones treballadores protegides situa 
la incidència en un valor més baix, que no s’havia registrar des de l’any 2013, del 3,2 per-
sones treballadores per cada 1.000 protegides.  

En la desagregació segons el sexe de les dades de processos d’IT corresponents als AT i 
les MP gestionats per les mútues col·laboradores es perceben grans diferències en la du-
rada mitjana requerida per les incapacitats en les quals s’ha produït un alta en el període, 
43,8 dies pels homes i 46,6 per les dones. Les xifres dels processos que s’han donat d’alta 
en el període presenten dades molt dispars, amb un volum més elevat en el cas dels homes 
amb 63.260 processos i 31.551 en el cas de les dones. El nombre de dies de baixa dels 
processos finalitzats en el període han estat de 2.769.885 en el cas dels homes i de 
1.468.213 en el de les dones.  

D´altra banda, segons les dades publicades el 2020 s’han iniciat 556.986 processos d’IT 
motivats per aïllaments com a conseqüència de la COVID-19 a Catalunya, xifra que con-
centra el 22,3% de les registrades al conjunt de l’Estat espanyol. Catalunya n’és la comuni-
tat amb més registres, seguida de Madrid (461.161 processos), Andalusia (267.545) i la 
Comunitat Valenciana (228.617).  

La incidència és notòriament superior a la registrada per les contingències professionals, ja 
que s’eleva a 16,9 persones treballadores per cada 1.000 protegides. Altrament, a la fi de 
l’any resten en vigor 24.409 processos, amb una prevalença de nou superior, de 7,4 perso-
nes treballadores per cada 1.000 protegides. Per contra, la durada dels processos compa-
rativament és inferior, de 16,1 dies.  
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4.3. Actuacions de la inspecció de treball de Catalunya per a la prevenció dels 
riscos laborals 

Previ a l’anàlisi de les dades enguany convé fer referència al Reial decret llei 21/2020, de 9 
de juny,161 en tant que s’hi habiliten els funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social (IT i SS) per vigilar, requerir i, en cas que sigui necessari, estendre actes d’infracció, 
en relació amb l’incompliment per part de les empreses de les mesures de salut pública 
establertes a la pròpia norma quan afectin a les persones treballadores (art. 31). Aquesta 
habilitació també s’aplica a les persones funcionàries habilitades per les comunitats autò-
nomes.  

Quant a les darreres dades disponibles sobre les actuacions de la IT i SS d’àmbit estatal i 
de la Inspecció de Treball de Catalunya (en endavant ITC) cal posar de manifest que malau-
radament corresponen a l’any 2019, motiu pel qual no és possible avaluar l’efecte de la 
normativa esmentada. 

Pel que fa a les dades disponibles relatives a l’any 2019 de la ITC, cal esmentar que el 
nombre d’expedients finalitzats és de 54.014, xifra que suposa un augment de l’activitat 
inspectora respecte a l’any precedent, quan es van finalitzar 51.367 expedients. Concreta-
ment, aquests xifres fan referència a 2.647 expedients més (el 5,2% més).  

Pel que fa a l’àrea de seguretat i salut laboral, les xifres varien lleugerament ja que amb 
12.679 expedients finalitzats, l’increment suposen un creixement de l’1,5%, sens dubte una 
variació interanual inferior a la registrada per al conjunt d’àrees de la ITC.   

Però, tot i l’augment del nombre d’expedients, el nombre de les visites inspectores en l’àrea 
de seguretat i salut laboral s’ha reduït per segon any consecutiu (355 visites menys). Les 
13.577 visites realitzades mostren una variació relativa de -2’5% menys. Per contra, per 
segon any consecutiu també, augmenten les actuacions inspectores que s’eleven a 34.965, 
vers les 34.245 de l’any precedent. El 2019, com ja succeïa els anys precedents, les actu-
acions més nombroses s’han dut a terme en l’àrea de seguretat social on hi ha 46.817 
actuacions inspectores (el 44,1% del total). 

Quant a les mesures i resultats de l’activitat inspectora, cal destacar que un dels instruments 
preventius en matèria de seguretat i salut laboral d’especial importància és la figura del 
requeriment d’esmena. Mitjançant el requeriment s’insta el subjecte passiu la correcció de 
les deficiències observades, en un termini determinat. A Catalunya el 2019 s’han efectuat 
28.214 requeriments, dels quals 23.055 són en l’àrea de seguretat i salut laboral (el 81,7%). 

Igualment, cal destacar que s’ha constatat la comissió d’infraccions diverses recollides en 
les 2.934 infraccions en acta, xifra que reflecteix un increment del 21,4% (518 més), per bé 
que en el conjunt de les àrees (relacions laborals, seguretat i salut laboral, ocupació i es-
trangeria, seguretat social i altres àrees) l’augment és del 23,6% (11.816 infraccions d’acta, 
2.253 més). 

 
161 Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer 
front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. BOE, núm. 163, de 10.06.2020. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
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TAULA III.4.T7 Activitat de la ITC. Catalunya 2018-2019 

Tipus d'activitat 2018 2019 Var. Absoluta Var. Relativa 

Expedients finalitzats 51.367 54.014 2.647 5.2% 

Finalitzats en l’àrea de  
seguretat i salut laboral 12.491 12.679 188 1,5% 

Visites realitzades 36.503 34.922 -1.581 -4,3% 

Visites en l’àrea de  
seguretat i salut laboral 13.932 13.577 -355 -2,5% 

Actuacions inspectores 105.160 106.254 1.094 1,0% 

Actuacions en l’àrea de 
seguretat i salut laboral 34.245 34.695 450 1,3% 

Infraccions en acta 9.563 11.816 2.253 23,6% 

Infraccions en l’àrea de 
seguretat i salut laboral 2.416 2.934 518 21,4% 

Treballadors/ores afectades per 
les infraccions 71.590 99.082 27.492 38,4% 

Treballadors/ores afectades en 
l’àrea de seguretat i salut laboral 24.004 33.092 9.088 37,9% 

Import (€) 37.752.080 40.668.471 2.916.391 7,7% 

Import (€) en l’àrea de  
seguretat i salut laboral 6.953.246 8.707.703 1.754.457 25,2% 

Requeriments a  
l'Administració Pública 142 163 21 14,8% 

Requeriments en l’àrea de 
seguretat i salut laboral 142 163 21 14,8% 

Requeriments d'esmena 28.082 2.814 -25.268 -90,0% 

Requeriments en l’àrea de 
seguretat i salut laboral 23.653 23.055 -598 -2,5% 

Paralitzacions de feina 5 5 0 0% 

Paralitzacions en l’àrea de  
seguretat i salut laboral 5 5 0 0% 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

Pel que fa als 163 requeriments a l’Administració pública en l’àrea de la seguretat i salut 
laboral, les dades que evidencien un creixement del 14,8%. 

Pel que fa al nombre de persones treballadores afectades i els imports de les sancions 
proposades, cal esmentar que hi ha 33.092 persones afectades per les infraccions de l’ITC 
en l’àrea de seguretat i salut laboral, mentre que els imports de les sancions s’eleven a 
8.707.703€. En relació amb l’any anterior hi ha 9.088 treballadors i treballadores més afec-
tats (el 37,9%) i les sancions s’eleven en 1.754.457 € més (el 25,2% més).   

Les ordres de paralització mantenen una evolució constant en les seves xifres. Així, s’han 
hagut d’ordenar 5 paralitzacions de treballs en els quals s’ha apreciat un risc greu i imminent 
per a la seguretat i salut dels treballadors, les mateixes que es van ordenar el 2018. La 
variació dels darrers anys reforça el caràcter de millora atès que l’any 2015 es van ordenar 
10 paralitzacions, si bé el 2016 ja n’eren sols 5 paralitzacions.  
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D’altra banda, una de les comeses fonamentals de la ITC és la investigació d’AT i MP. 
Concretament, s’han investigat 2.271 AT (amb emissió d’informe de l’autoritat laboral) i 
1.100 MP, dades que mostren un creixement en el nombre d’investigacions del 14,9% i del 
7,9%, respectivament. Val a dir que 1.366 AT i 699 MP s’han investigat a l’àrea territorial de 
Barcelona, 345 AT i 13 MP a l’àrea de Girona, 242 AT i 111 MP a Lleida i 298 AT i 277 MP 
a Tarragona.  

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb la prevenció de riscos i 
sinistralitat laboral durant l’any 2020, vegeu el Recull normatiu al web del CTESC. 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=27&cerca=si
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