
  
 
 

Informe de seguiment de mercat de treball 
ESPECIAL IMPACTE MESURES COVID-19 

BAIX LLOBREGAT – GENER 2021 
 
Aquest informe realitza un seguiment de les principals fonts estadístiques de dades relacionades amb el mercat de treball durant els mesos 

posteriors a les mesures extraordinàries decretades per l’estat d’alarma declarat el passat 14 de març de 2020. Concretament: demandes 

d’ocupació i atur registrat; afiliació a la Seguretat Social; mesures de regulació d’ocupació. 

 
Creixen en 1.620 les demandes d’ocupació a les oficines de treball en el mes de gener. L’afiliació 
a la Seguretat Social disminueix en 651 persones. 14.856 persones afectades per un expedient 

de regulació d’ocupació al gener. 
 

 
Dades destacades – Gener 2021 
 

 
 

CONTINGUTS 

Podeu consultar la informació directament clicant a l’apartat corresponent 

             Demandes d’ocupació i Atur Registrat 
                PERIODICITAT ACTUALITZACIÓ: MENSUAL, DIA 2-10 DE CADA MES 
             Afiliació a la Seguretat Social 
               PERIODICITAT ACTUALITZACIÓ: MENSUAL, DIA 15-20 DE CADA MES 
             Regulació d’Ocupació 
               PERIODICITAT ACTUALITZACIÓ: MENSUAL, DIA 21-29 DE CADA MES 
             Nota metodològica 
             Recull d’articles i webs d’interès 

 



  
 

Demandes d’ocupació i Atur Registrat 
 
 

L’aproximació a l’impacte de les mesures extraordinàries sobre el mercat de treball es pot copsar en part 

gràcies a les dades de demandes d’ocupació i d’atur registrat. Si bé sovint no es presta tanta atenció a les 

dades de demandes d’ocupació a les oficines de treball com al col·lectiu específic de l’atur registrat, des del 

mes de març, la dada de demandants és especialment rellevant perquè incorpora les persones afectades 

per expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO), concretament en el grup de demandants 

d’ocupació ocupats (ja que, en la mesura en què mantenen la seva relació laboral amb l’empresa, no es 

consideren atur registrat però sí demandants d’ocupació per poder accedir a la prestació de desocupació).1  

 

Així, el mes de gener augmenta en 1.620 el nombre de persones demandants d’ocupació al Baix Llobregat 

respecte les que hi havia el mes de desembre i que sumen un total de 147.069. D’aquest creixement, 426 

corresponen a la resta de demandants, que aplega, entre d’altres, el conjunt de demandants ocupats en 

què s’encabeixen les persones afectades per ERTO. Aquest mes augmenta l’atur en 1.120 persones i les 

altres no ocupades creixen en 74. 

 

El nombre de demandants ha crescut un 1,1% respecte desembre, la resta de demandants, que aplega la 

població afectada per ERTO, un 0,5% i les persones aturades han crescut un 2,3%. Si comparem les dades 

de demandants d’ocupació amb les de gener de 2020, suposen 97.850 persones demandants d’ocupació 

més. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
1 Veure nota metodològica al final del document. 



  
 

 

 

 
Per tal de copsar el efectes que ha causat la crisi econòmica provocada pel COVID-19, s’ha pres en 

comparació les variacions entre les dades del mes de desembre i les del mes de febrer (al ser el darrer mes 

abans del decret de l’estat d’alarma del 14 de març per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel 

COVID-19). 

 

Si s’observa el detall de la variació de demandants i d’atur registrat per activitats econòmiques, es veu com 

activitats relacionades amb l’ocupació i serveis de menjar i begudes (on s’inclouen les ETT) són les 

activitats que més fan créixer l’atur,  en la resta de demandants d’ocupació, que és on podem observar les 

activitats econòmiques més afectades per ERTO, observem que les activitats de serveis de menjar i 

begudes i el comerç al detall i a l’engròs continuen sent les activitats que més creixen.  

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

L’increment del nombre de persones demandants d’ocupació ha estat generalitzat a tots els municipis de 

la comarca. Castellví de Rosanes (+2,6%), Corbera de Llobregat (+1,8%) i Martorell (1,7%) són els municipis 

amb un major creixement relatiu de les persones demandants d’ocupació.  Sant Boi de Llobregat (+219) i 

Viladecans (+214) són els municipis amb un major creixement absolut de les persones demandants 

d’ocupació. A continuació es presenten les taules detallades per municipis de l’evolució de les demandes 

d’ocupació, comparant les variacions entre els mesos de febrer 2020 i gener 2021, per tal d’observar 

l’impacte de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
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Només 4 municipis de la comarca disminueixen el nombre de persones aturades. Castellví de Rosanes 

(+9%) i Castelldefels (+4,7%) són els municipis que registren un major creixement relatiu de les persones 

aturades. Sant Boi de Llobregat (+212) i Viladecans (+197) són els municipis que registren un major 

creixement absolut de les persones aturades. A continuació es presenten les taules detallades per 

municipis de l’evolució de les persones aturades comparant les variacions entre els mesos de febrer 2020 i 

gener 2021, per tal d’observar l’impacte de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
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Afiliació a la Seguretat Social 

 

El nombre d’afiliacions de persones cotitzants en el sistema de la Seguretat Social ha disminuït respecte el 

mes de desembre en 651 afiliacions. Aquesta disminució es registra tant en les de règim general,   584 

afiliacions menys, com en les de règim autònom, 63 afiliacions menys. 

 

                        

 

S’observa una disminució de l’1,2% de l’afiliació a tots els règims respecte el mes de febrer i del -0,2% 

respecte desembre. 

 

Observant les variacions intermensuals com les variacions donades entre els mesos de desembre i gener de 

cada any, la variació mensual de les afiliacions mostren una major disminució de l’afiliació del règim 

general. 
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Les següents taules amb informació per municipis presenten l’evolució mensual2 pel Règim General de la 

Seguretat Social i pel règim especial Autònom comparant les variacions tant entre els mesos de desembre i 

gener com entre els mesos de febrer i gener.  

 

El Prat de Llobregat (-226), Castelldefels (-216) i Viladecans (-204) són els municipis de la comarca que 

registren el major descens d’afiliats en alta laboral. 

4 municipis  (El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Feliu de Llobregat i Sant Andreu de la 

Barca) registren un creixement de les afiliacions respecte el febrer de 2020 (el darrer mes abans de l’estat 

d’alarma). 
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2 Les dades d’aquest informe corresponents a afiliació a la Seguretat Social es presentaran amb periodicitat mensual 
per veure una millor evolució durant els propers mesos de la xifra d’afiliacions. Aquestes dades però, s’obtenen d’una 
font (web de la Seguretat Social) diferent a les dades d’afiliació que es publiquen en la resta d’informes de 
l’Observatori (Observatori del Treball i del Model Productiu de la Generalitat de Catalunya) que tenen periodicitat de 
publicació trimestral.  
 
El fet de tractar-se de dades amb font diferent i, per tant, amb data d’extracció diferent de les dades del fitxer viu 
d’afiliacions, pot suposar que les xifres d’afiliació publicades en aquest informe no coincideixin amb les dades 
d’afiliació trimestral que es publiquen en altres informes de l’Observatori. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST10/EST305/1836


  
 
 

Les afiliacions en el Règim d’autònoms baixen en 16 municipis. Cornellà de Llobregat (-23) i el Prat de 

Llobregat (-16) registren el major descens absolut de les seves afiliacions. 
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Regulació d’Ocupació 

 

El passat 1 de juliol va ser el darrer dia que l’Observatori del Treball i Model Productiu publicava els 

registres diaris d’ERTOs (a nivell català) i mensuals (a nivell municipal i comarcal). 

A partir d’ara,  l’Observatori interromp aquesta actualització de dades per diversos motius: 

1. Finalització del període de confinament. El sentit d’aquesta publicació va ser el propi confinament i 

les mesures extraordinàries adoptades (sent els ERTOs3 una d’elles i una bona mesura per a 

contenir la destrucció d’ocupació). 

2. El registre de persones afectades d’ERTOs en els darrers mesos (juny, juliol) no contemplava (per 

impossibilitat) la baixa de les mateixes quan s’incorporaven de nou a la feina. Això era degut a que 

no es produïa de manera automàtica i per tant, trobaves en el registres persones afectades per 

ERTOs que ja estaven treballant. 

3. Així, aquest registre tenia sentit quan cap empresa desafectava als seus treballadors (quan els 

mantenia en ERTOs i no els tornava a incorporar) però amb la desescalada no té sentit. 

Tot i amb això, som conscients que tant els ERTOs com els EROs seran mesures de regulació d’ocupació que 

es continuaran utilitzant durant aquests mesos de represa i que tindran impacte en el mercat de treball 

local i comarcal. 

 

És per això, que l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat realitzarà un seguiment mensual dels registres 

d’EROs a nivell local i comarcal que publica l’Observatori del Treball i Model Productiu. Recordem que dins 

els Expedients de Regulació d’Ocupació trobem tres tipus de mesures: 

• Extinció del contracte. Acomiadament de les persones contractades afectades pel procediment 

d’expedient de regulació d’ocupació. 

• Reducció temporal de jornada 

• Suspensió del contracte 

Com veureu en els registres disponibles, la mesura majoritària en aquests mesos, és la de suspensió del 

contracte.  

 

 
3 Els Expedients de Regulació d’Ocupació (ERTOs) són una autorització temporal per a que una companyia pugui 
suspendre contractes de treball durant un temps determinat. Les persones afectades per un ERTE continuen 
vinculades a l’empresa.  
L’ERTO està contemplat a l’Article 47 de la Llei de l’Estatut dels treballadors sota la nomenclatura: 'Suspensió del 
contracte o reducció de jornada por causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de 
força major'. A través d’aquest document legislatiu, s’estableix que els afectats per un ERTO, a diferència dels ERO, no 
percebran indemnitzacions. A més, les companyies només podran acollir-se als ERTO, quan acreditin que és necessària 
la mesura temporal “és necessària per a la superació d’una situació de caràcter conjuntural de l’activitat de l’empresa” 
.

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/regulacio_ocupacio/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20200716&tn=2


  
 
Al Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació es creen dues 

noves modalitats d'expedients de regulació temporal d'ocupació de força major, per impediment o per 

limitació d’activitat. Amb posterioritat, segons la Instrucció 29/2020, de 22 de novembre, de la Secretaria 

General 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, 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 expedient de regulació d'ocupació temporal d'impediment a un de limitació.  

Aquestes noves modalitats suposen un increment considerable dels procediments no desistits i resolts 

autoritzats a partir d'octubre de 2020.         

            

274 Expedients de Regulació d’Ocupació registrats al mes de gener al Baix Llobregat que afectaven a 

14.856 persones. La mesura més emprada, amb un 87% sobre el total d’expedients registrats, ha estat la 

suspensió del contracte i suposa el 96% del total de persones afectades per algun dels tres procediments. 

La reducció de la jornada ha estat la segona mesura més utilitzada (1% sobre el total d’expedients) i ha 

afectat a 454 persones (3% del total de persones afectades).  

Finalment, l’extinció ha estat la mesura menys emprada (0,3% dels expedients registrats) i  160 persones 

han estat acomiadades a conseqüència d’aquest procediment (un 1% sobre el total de persones afectades 

per ERO). 

En relació amb la resta d’àmbits territorials, al Baix Llobregat ha tingut menys pes l’acomiadament de les 

persones contractades afectades pel procediment d’expedient de regulació d’ocupació que al conjunt de 

Catalunya (3%), així com de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (4%). 
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Notes metodològiques 

 

Modificació en el registre dels ERTOs i publicació mensual d’EROs. 

 

El passat 1 de juliol va ser el darrer dia que l’Observatori del Treball i Model Productiu publicava els 

registres diaris d’ERTOs (a nivell català) i mensuals (a nivell municipal i comarcal). 

A partir d’ara, l’Observatori interromp aquesta actualització de dades per diversos motius: 

1. Finalització del període de confinament. El sentit d’aquesta publicació va ser el propi confinament i 

les mesures extraordinàries adoptades (sent els ERTOs4 una d’elles i una bona mesura per a 

contenir la destrucció d’ocupació). 

2. El registre de persones afectades d’ERTOs en els darrers mesos (juny, juliol) no contemplava (per 

impossibilitat) la baixa de les mateixes quan s’incorporaven de nou a la feina. Això era degut a que 

no es produïa de manera automàtica i per tant, trobaves en el registres persones afectades per 

ERTOs que ja estaven treballant. 

3. Així, aquest registre tenia sentit quan cap empresa desafectava als seus treballadors (quan els 

mantenia en ERTOs i no els tornava a incorporar) però amb la desescalada no té sentit. 

Tot i amb això, som conscients que tant els ERTOs com els EROs seran mesures de regulació d’ocupació que 

es continuaran utilitzant durant aquests mesos de represa i que tindran impacte en el mercat de treball 

local i comarcal. 

És per això, que l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat realitzarà un seguiment mensual dels registres 

d’EROs a nivell local i comarcal que publica l’Observatori del Treball i Model Productiu. Recordem que dins 

els Expedients de Regulació d’Ocupació trobem tres tipus de mesures: 

• Extinció del contracte. Acomiadament de les persones contractades afectades pel procediment 

d’expedient de regulació d’ocupació. 

• Reducció temporal de jornada 

• Suspensió del contracte 

Com veureu en els registres disponibles, la mesura majoritària en aquests mesos, és la de suspensió del 

contracte. Aquesta mesura seria la més aproximada als ERTOs. 

 

 
4 Els Expedients de Regulació d’Ocupació (ERTOs) són una autorització temporal per a que una companyia pugui suspendre 
contractes de treball durant un temps determinat. Les persones afectades per un ERTE continuen vinculades a l’empresa.  
L’ERTO està contemplat a l’Article 47 de la Llei de l’Estatut dels treballadors sota la nomenclatura: 'Suspensió del contracte o 
reducció de jornada por causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major'. A través 
d’aquest document legislatiu, s’estableix que els afectats per un ERTO, a diferència dels ERO, no percebran indemnitzacions. A més, 
les companyies només podran acollir-se als ERTO, quan acreditin que és necessària la mesura temporal “és necessària per a la 
superació d’una situació de caràcter conjuntural de l’activitat de l’empresa” . 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/regulacio_ocupacio/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20200716&tn=2


  
 
Per ampliar aquesta informació adjuntem la nota metodològica que publica l’Observatori del Treball i 

Model Productiu en els reculls mensuals d’EROs: 

 

Normativa aplicable 

Un procediment de regulació d'ocupació és un procediment administratiu que poden realitzar les empreses quan han 

de suspendre de manera temporal una part o la totalitat de la seva activitat per causes econòmiques, tècniques, 

organitzatives, productives o derivades de força major (articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 

d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors). 

La conseqüència de la presentació d’un procediment de regulació d'ocupació davant l’autoritat laboral és la suspensió 

temporal dels contractes de treball, o la reducció també temporal de la jornada de treball de les persones 

contractades per l’empresa, o també l'acomiadament de les persones contractades afectades pel procediment.  

En aquesta publicació, a més de la normativa habitual, hem tingut en compte el capítol II 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. Aquí 

s’especifica que les pèrdues d’activitat conseqüència de la COVID-19 han de tenir la consideració de força major als 

efectes de la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada i s’agilita la tramitació dels procediments de 

regulació d’ocupació, tant per força major com per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.  

Origen i naturalesa de les dades  

Les dades recollides en aquest document provenen de les sol·licituds presentades per les empreses al llarg del mes 

davant l’autoritat laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. No s’inclouen els expedients que han de 

ser resolts pel Ministeri de Treball i Economia Social quan afecten més d'una comunitat autònoma. Comptabilitzen els 

procediments finalitzats durant el mes de referència de la publicació.  

Cal interpretar la informació com un reflex de la situació recollida pels procediments registrats durant el mes de 

referència de la publicació. Les dades tenen caràcter conjuntural, i s’originen a partir de la informació que declara la 

pròpia empresa. Una d’aquestes dades és el codi de classificació de l’activitat econòmica de l’empresa. En algun cas, 

l’empresa no ha introduït cap valor o conté un error. En aquesta situació s’ha considerat una categoria Sense 

especificar per recollir els ERTO pels què la divisió d’activitat econòmica de l’empresa no ha quedat ben identificada. 

La distribució territorial es fa d’acord amb el domicili de la raó social de l'empresa, raó per la qual no ha de coincidir 

necessàriament amb la situació de cadascun dels centres de treball, ni amb la residència de les persones treballadores 

afectades per l’expedient.     

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Novetat important a partir d'octubre de 2020  

      

Distinció de les noves modalitats d'expedients de regulació temporal d'ocupació de força major, per 

impediment o per limitació d'activitat. 

 

Al Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació es creen dues 

noves modalitats d'expedients de regulació temporal d'ocupació de força major, per impediment o per 

limitació d’activitat. Es podran beneficiar a la modalitat d’impediment les empreses i entitats de qualsevol 

sector o activitat que vegin impedit 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. Pel que fa a la modalitat de limitació es 

podran beneficiar 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 General 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, 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 expedient de regulació d'ocupació temporal d'impediment a un de limitació.   

           

              

Aquestes noves modalitats suposen un increment considerable dels procediments no desistits i resolts 

autoritzats a partir d'octubre de 2020.         

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

Recull d’articles i webs d’interès 
 

A continuació es presenten alguns enllaços a articles d’interès sobre l’anàlisi dels efectes de la crisi del 

COVID-19 sobre el mercat de treball: 

 

CTESC, Indicadors socioeconòmics i laborals. Impacte en l’ocupació de la crisi de la COVID-19. 
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_39075549_1.pdf 
 
OECD, Employment Outlook 2020. Coronavirus (COVID-19). 
http://www.oecd.org/employment-outlook/2020/ 
 
 
FEDEA.NET; Felgueroso, F. y A. de la Fuente; Estudios sobre la Economía Española. Aspectos económicos de 
la crisis del Covid-19.  
https://www.fedea.net/tercer-boletin-de-seguimiento-de-los-aspectos-economicos-de-la-crisis-del-covid/ 
 
NADAESGRATIS.ES;  Samuel Bentolila i Juan F. Jimeno; ERTE o no ERTE esa es la cuestión. 
https://nadaesgratis.es/bentolila/erte-o-no-erte-esa-es-la-cuestion 
 
NADAESGRATIS.ES; FEDEA.NET; Sergi Giménez; Guía práctica para evaluar los efectos sobre el empleo de la 
crisis del COVID-19 y el plan de choque económico 
https://nadaesgratis.es/felgueroso/guia-practica-para-evaluar-los-efectos-sobre-el-empleo-de-la-crisis-del-
covid-19-y-el-plan-de-choque-economico#_ftn1 
http://documentos.fedea.net/pubs/ap/2020/ap2020-04.pdf 
 
LLEIENGEL.CAT; Raül Segarra; El mercat laboral en temps de pandèmia. 
http://lleiengel.cat/mercat-laboral-pandemia/ 
 
NIUSDIARIO.ES; Rebeca Gimeno; "Los ERTE no son paro": aclaramos el lío de los datos de marzo 
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