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M. ÀNGELS PUJOLS MUNTADA 
Secretària general del Consell de Relacions  
Laborals de Catalunya

PRESENTACIÓ

El monogràfic recull les reflexions plantejades a les dues sessions dels Diàlegs 
del CRL “Impacte del coronavirus SARS-CoV-2 al mercat de treball i la con-
tractació laboral a Catalunya”, organitzades per la Comissió de Seguiment de 
la Contractació Laboral del Consell de Relacions Laborals de Catalunya el 21 
de desembre de 2020 i el 9 de març de de 2021. 

Aquesta comissió s’ocupa de l’anàlisi de la dinàmica de la contractació labo-
ral i fomenta l’intercanvi d’idees i experiències sobre aspectes estratègics del 
mercat de treball a Catalunya.

Des de l’inici de la pandèmia, la comissió ha fet el seguiment de l’impacte 
de la COVID-19 en la nova contractació i ha elaborat tres informes que han 
permès observar-ne l’evolució i, mitjançant les dues sessions dels Diàlegs del 
CRL, s’ha interrogat sobre els efectes particulars generats pel teixit productiu 
sobre la destrucció d’ocupació i d’empreses i sobre el paper que juga la regu-
lació vigent en matèria de contractació laboral en la magnitud de l’impacte i les 
possibilitats de noves normatives i intervencions amb efectes més positius.
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La publicació recull, en primer lloc, les ponències de la professora Sra. Gem-
ma García Brosa i el professor Sr. Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, escrites el 
desembre de 2020. Les seves intervencions, des de la perspectiva econòmica 
i la jurídica, respectivament, van permetre establir les bases per al diàleg.

Segonament, en format d’article, els diferents agents socials i l’Administració 
que integren la comissió sintetitzen les seves aportacions durant les sessions 
de diàleg, així com la seva valoració sobre la dinàmica de la contractació a 
juny de 2021. 

El document annexa també el llistat de publicacions sobre l’impacte de la pan-
dèmia en l’ocupació elaborades per l’Observatori del Treball i Model Productiu, 
i la referència a l’informe sobre l’impacte sectorial en la nova contractació ge-
nerada per la pandèmia durant el període de març de 2020 a febrer de 2021 
elaborat per la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals. 

El monogràfic es publica en un moment en què les vacunacions generen una 
esperança del tot fonamentada de sortida de la crisi i de plantejament de nous 
marcs de millora.

No obstant la inequívoca nova etapa en què ens trobem, els reptes segueixen 
essent encara enormes. Cal enfortir l’activitat productiva i sobretot millorar els 
indicadors del mercat de treball. És necessari seguir assegurant la supervivèn-
cia empresarial i l’ocupació de les activitats més afectades per la crisi.

Els nous escenaris no poden pretendre tornar a la situació prèvia a la pan-
dèmia. La crisi s’explica sobretot pels impactes mediambientals generats per 
l’estructura social mundial. Les seves concrecions són també singulars a cada 
territori. Hi ha una gran diversitat de situacions sociolaborals en funció del per-
fil de teixit productiu, capital humà i normes i polítiques públiques. 
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Més que mai, cal dissenyar i articular accions que assegurin un desenvolu-
pament sostenible. El Programa de Treball Decent de la OIT, els Objectius de 
desenvolupament sostenible 2030 de Nacions Unides i el Pla de recuperació 
de la Unió Europea són els nostres grans referents. A Catalunya, el Pla per a la 
Reactivació Econòmica i Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la 
COVID-19 i les accions derivades del Programa Next Generation UE, són es-
pecialment rellevants per definir els marcs post-pandèmia.

El diàleg entre  les organitzacions empresarials i les sindicals i la concertació 
amb l’Administració en matèria laboral, és clau. Permeten compartir coneixe-
ments i recursos que fan factibles el canvi de paradigma en els diferents ni-
vells de governabilitat de les relacions laborals. Sense el diàleg i la concertació 
social, no es podrà arribar tampoc als consensos ineludibles per fer efectives 
aquestes noves orientacions.

El Consell de Relacions Laborals dona resposta a aquests envits institucio-
nals adoptant propostes i solucions acordades entre el Govern de la Generali-
tat i els agents socials més representatius a Catalunya. S’han consensuat així 
les Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions 
vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus 
SARS-CoV-2, les Recomanacions per gestionar l’impacte de la COVID-19 en 
el mercat laboral des de perspectiva de gènere, la Declaració en matèria de 
mobilitat i treball a distància i teletreball en el context del coronavirus SARS-
CoV-2 i la Declaració de Treball digne i responsabilitat social, i també es con-
tinua donant resposta a les necessitats detectades per part dels seus espais 
temàtics de diàleg social.

El monogràfic és el resultat d’un exercici exprés d’innovació i consens per 
analitzar la situació creada per la pandèmia en la contractació laboral i, així 
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mateix, deriva d’una reflexió que pretén plantejar quins poden ser els escena-
ris post-pandèmia i com podem definir les estratègies més efectives. 

Gràcies a les reflexions que es compilen, la publicació és d’especial interès per 
conèixer els reptes i desafiaments no només durant el període més dur de la 
pandèmia, sinó també, i sobretot, per tenir eines per fer front a la necessitat 
d’un canvi de paradigma, demanat per les principals institucions internacio-
nals, en les anàlisis i propostes d’intervenció per impulsar la contractació labo-
ral a Catalunya.

Barcelona, juny de 2021
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“IMPACTE DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2  
AL MERCAT DE TREBALL I LA CONTRACTACIÓ 
LABORAL A CATALUNYA: ANÀLISI ECONÒMICA” 

La crisi econòmica provocada per la COVID-19 ha tingut una incidència acu-
sada en termes d’ocupació. Una estructura productiva orientada cap a sec-
tors que s’han vist molt afectats per les mesures restrictives i un mercat de 
treball on predomina l’ajustament en quantitats s’han traduït en una notable 
caiguda de l’ocupació en un curt període de temps. Una destrucció de llocs 
de treball que hauria estat molt més significativa si no hagués estat per les 
mesures excepcionals adoptades, fonamentalment la flexibilització dels expe-
dients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Així es comprova en analitzar 
les hores treballades, que enregistren una davallada molt més intensa, en línia 
amb la caiguda de l’activitat econòmica, i que pot considerar-se un indicador 
millor de la situació laboral en aquests darrers mesos.

GEMMA GARCÍA BROSA
Professora titular d’Economia Aplicada  
a la Universitat de Barcelona i investigadora 
a l’Institut d’Economia de Barcelona1
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Aquesta destrucció d’ocupació s’ha traduït en un repunt a l’alça de la taxa 
d’atur quan encara no s’havien recuperat els nivells previs a l’esclat de la crisi 
financera del 2008. Els resultats no poden ser avaluats, però, només en ter-
mes de llocs de treball destruïts, sinó que cal tenir present que la pandèmia ha 
impactat en uns mesos de l’any (Setmana Santa en la primera onada, i tempo-
rada nadalenca en la segona) especialment favorables pel que fa a contracta-
cions. Si l’augment de l’atur no ha estat més important, ha estat, d’una banda, 
pels ERTO i, d’altra banda, pel fort increment de la població inactiva com a 
conseqüència d’aquelles persones que, tot i estar disponibles per treballar, no 
busquen una ocupació arran del període de confinament.

L’impacte en termes d’ocupació, com en crisis anteriors, ha estat desigual se-
gons els col·lectius. La caiguda de l’ocupació ha estat més intensa en el cas 
de les dones, de la població més jove i també d’aquells que tenen un contrac-
te de caràcter temporal. Per sectors, i a diferència de la crisi anterior, els ser-
veis han estat les activitats més afectades, especialment les caracteritzades 
per una major interacció social i que, per tant, s’han vist més afectades per les 
restriccions derivades del necessari distanciament social.

L’evolució laboral ha estat i estarà marcada per la situació sanitària. És relle-
vant qüestionar-se, però, si els efectes de la pandèmia són de caire transitori o 
permanent. En aquest sentit, poden distingir-se els impactes que, a priori, són 
transitoris —amb l’objectiu d’evitar que s’acabin convertint en estructurals—, 
d’altres impactes que sens dubte tenen un caràcter permanent.

Entre els primers, i a més curt termini, pot assenyalar-se la necessitat de reab-
sorció dels treballadors que estan en ERTO i de salvaguardar el teixit em-
presarial viable però que presenta problemes creixents de solvència. Catalu-
nya ha arribat a tenir més d’un 30 % de la població activa coberta, d’alguna 
manera, pel pressupost públic, sigui pels treballadors acollits a un ERTO, pels 
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treballadors autònoms acollits a la prestació per finalització de l’activitat, pels 
nous aturats generats per la pandèmia i pels aturats preexistents. La finalitza-
ció del primer estat d’alarma i el procés de desescalada van permetre una rà-
pida reabsorció dels treballadors en ERTO. Així, entre els mesos d’abril i juliol, 
el 67 % d’aquests treballadors afectats per expedients temporals van ser recu-
perats al seu lloc de treball. D’aleshores ençà, no obstant això, aquest procés 
s’ha frenat i les noves restriccions aplicades per fer front a la segona i tercera 
onada del virus han generat un nou repunt d’aquests expedients. Cal recor-
dar que aquesta figura té una finalitat de caire transitori i que la seva funció no 
és mantenir empreses i llocs de treball que únicament sobreviuen gràcies als 
ajuts públics. Ara bé, les característiques d’aquesta crisi, els successius re-
punts en la infecció vírica i la imposició de restriccions que afecten els sectors 
de major interacció social sense que això sigui indicatiu de no viabilitat econò-
mica, permeten concloure que la pròrroga d’aquestes mesures, tot i que de 
manera selectiva, és necessària.

És també evident, però, que aquesta mesura no és suficient per garantir la 
supervivència de les empreses viables, i aquest ha de ser, sens dubte, un ob-
jectiu prioritari de la política econòmica. En aquest sentit, la caiguda d’ingres-
sos derivat, de primer, del confinament, i, després, de les mesures de res-
tricció adoptades, ha donat lloc a problemes de liquiditat per a bona part del 
teixit empresarial català. Les línies de finançament, avals, moratòries, etc. han 
donat solució, ni que sigui parcial, a aquests problemes. L’allargament de la 
crisi sanitària en el temps, no obstant, s’està traduint en un creixement nota-
ble de les empreses que han de suportar una pressió financera elevada i un 
augment dels problemes de solvència. Davant d’això, les solucions adoptades 
fins ara es mostren clarament insuficients i és fonamental facilitar i agilitzar els 
processos de reestructuració de deute per a les empreses insolvents però via-
bles. Així mateix, la reforma de la Llei concursal pot contribuir també a aquests 
ajustos i a intentar evitar que la major part dels concursos acabin amb la liqui-
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dació del negoci com acostuma a succeir. Les petites i mitjanes empreses i els 
sectors que s’han vist més afectats per les restriccions d’activitat com l’hos-
taleria o les activitats de lleure són els que pateixen amb més intensitat aquest 
problema.

L’augment de la desigualtat i l’increment de l’atur de llarga durada són dues 
de les altres conseqüències que es deriven de la crisi actual. Major desigualtat 
perquè és evident que la crisi i la destrucció d’ocupació no han afectat amb 
la mateixa intensitat els diversos sectors, empreses o grups poblacionals. Tal 
com ja s’ha indicat, els sectors associats a major interacció social i relacionats 
amb l’activitat turística, les empreses de menor dimensió i els treballadors amb 
una situació més precària o de sectors que no poden acollir-se al teletreball 
han estat els més afectats. Col·lectius que, d’altra banda, són els situats en els 
estrats de menor renda, de manera que els efectes en termes de desigualtat 
en la distribució de la renda ja s’estan manifestant amb intensitat.

Així mateix, bona part d’aquests treballadors que han passat a engruixir les 
xifres d’atur es caracteritzen per la poca transferibilitat de les seves habilitats a 
d’altres sectors i activitats que es trobin en expansió. Aquest desajust aboca 
bona part dels aturats a una situació d’atur de llarga durada amb els efectes 
nocius que això comporta en termes d’obsolescència del capital humà i de 
desànim.

El repte que afronta, doncs, l’economia catalana és que aquests efectes pro-
vocats per la pandèmia no s’acabin convertint en permanents. Salvar el teixit 
productiu i l’ocupació —evitant que tingui efectes en el creixement potencial 
de l’economia catalana—, lluitar contra la desigualtat i facilitar la reactivació 
dels aturats hauran de ser, doncs, objectius prioritaris.
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D’entre els efectes que poden considerar-se permanents destaca, sens dub-
te, el creixent procés de digitalització i automatització de l’economia. Un pro-
cés que ja s’anava produint en els darrers anys, però que l’esclat de la pan-
dèmia ha accelerat. Això es tradueix en canvis significatius en les necessitats 
d’ocupació, en els requeriments de formació i en les relacions laborals. Alhora 
també ha suposat canvis notables en la demanda i en els hàbits de consum, 
forçats per la crisi de la COVID-19, però l’allargament de la crisi sanitària pro-
voca que s’hagin instaurat com a habituals.

Quines mesures cal adoptar per aconseguir, en primer lloc, que els efectes 
identificats com a transitoris no esdevinguin permanents? Més enllà de les in-
dicades per fer front a curt termini a l’encara elevat volum d’ocupació hiberna-
da i als problemes financers de les empreses, s’identifiquen tres eixos princi-
pals de reforma.

1. Corregir l’excessiva dualitat en el mercat de treball. L’economia espanyo-
la en conjunt, i la catalana en particular, es caracteritzen per enregistrar 
les taxes de temporalitat més elevades de l’entorn de països europeus. 
Aquest elevat, i injustificat, ús dels contractes temporals suposa la via de 
flexibilitat utilitzada de manera majoritària per les empreses per fer front a 
canvis en el cicle. Això condueix a una elevada destrucció d’ocupació i a 
un augment de la taxa d’atur en períodes recessius. En aquesta crisi hem 
tornat a veure que al voltant del 80 % dels llocs de treball destruïts cor-
responen a contractes temporals, i que la taxa de temporalitat manté el 
comportament procíclic, disminuint en caure l’activitat i ocupació, i tornant 
a créixer en recuperar-se la producció i els llocs de treball. Simplificació 
contractual, control de la utilització dels contractes temporals i dels en-
cadenaments fraudulents d’aquests, implantació del contracte únic o del 
model de motxilla austríaca han de ser prioritats de les actuacions en l’àm-
bit laboral.
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2. Potenciar la flexibilitat interna a les empreses. Segons les darreres dades 
disponibles, corresponents a l’any 2018, un 25 % de les empreses catala-
nes van adoptar mesures de flexibilitat interna per fer front a canvis en la 
situació del seu mercat. Les diferències segons la dimensió de l’empresa, 
però, són molt notables, i les de menor grandària són les que amb menor 
freqüència recorren a flexibilitat interna. Un dèficit de capital organitzacio-
nal que pot ser especialment rellevant en moments de màxima incertesa, 
com l’actual, en què cal estar preparat per adaptar-se a transformacions 
importants. La crisi actual ha permès comprovar que mesures com els 
ERTO han estat fonamentals per evitar una massiva destrucció d’ocupació 
davant la caiguda històrica de l’activitat. Implantar processos d’adaptació 
interns, que no necessàriament han de traduir-se en ajustos salarials, po-
dria contribuir a evitar que tot l’ajust davant d’una crisi recaigui en quanti-
tats, és a dir, en acomiadaments. En aquest sentit, el model de negociació 
col·lectiva descentralitzada pot ser un instrument adequat per facilitar més 
capacitat d’adaptació de les empreses i millor sense que suposi una minva 
dels drets dels treballadors.

3. Millorar les polítiques actives d’ocupació com a instrument essencial per 
facilitar la reactivació de les persones en atur, en especial el de llarga du-
rada. L’economia espanyola es caracteritza per una menor despesa per 
aturat en polítiques actives i per un biaix cap als incentius/bonificacions a 
la contractació en detriment de les accions dirigides a la formació i orien-
tació laboral. Catalunya registra un major grau d’eficiència en les polítiques 
actives respecte d’altres comunitats autònomes, però amb un marge de 
millora significatiu. En primer lloc, per l’escàs paper que tenen els serveis 
públics d’ocupació en la intermediació laboral. Augmentar els recursos 
humans i tecnològics d’aquest servei, avançar en la col·laboració publi-
coprivada, així com incrementar la relació amb el sistema educatiu, d’una 
banda, i el teixit empresarial, de l’altra, són clau per aconseguir un servei 
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més eficient. Però també és important millorar els processos d’orientació 
laboral individualitzats, adaptar la formació a aturats i ocupats a les noves 
necessitats del teixit productiu, reforçar les tasques de prospecció d’ocu-
pació i incrementar la relació (i el control) entre polítiques actives i passives. 
Ampliar i potenciar els sistemes d’avaluació de les diferents accions i pro-
grames ha de ser, a més, una eina fonamental per valorar-ne l’eficiència. 
 
Les polítiques actives van ser, sens dubte, les grans oblidades en la re-
forma laboral del 2012. En el moment actual passen a ser una eina fona-
mental per facilitar la reactivació dels aturats, més encara atenent a la ja 
assenyalada escassa transferibilitat d’habilitats dels treballadors d’aquells 
sectors que s’han vist més afectats per la pandèmia.

Quins reptes suposa per a l’economia catalana afrontar els canvis estructu-
rals que s’han vist accelerats per la pandèmia? Tal com ja s’ha indicat an-
teriorment, la crisi provocada per la COVID-19 ha accelerat la transformació 
digital i els processos d’automatització que s’han anat enregistrant els darrers 
anys. En el cas de la digitalització, les conseqüències han estat immediates: 
augment (forçat pel confinament estricte) del teletreball i del comerç en línia. 
Si l’any 2019 el 4,6 % dels ocupats treballaven habitualment des de casa, el 
segon trimestre de 2020 aquest percentatge s’ha elevat al 18,5 %. A mitjà ter-
mini és previsible que es mantinguin cotes més elevades de teletreball de les 
que s’enregistraven abans de la pandèmia. Això ha portat a legislar per regular 
aquesta situació i que moltes empreses es replantegin la seva estratègia. 

Una situació semblant es produeix en el cas del comerç digital, que ha rebut 
un fort impuls durant aquests mesos i que conduirà a un canvi en els hàbits 
de consum de la població. De fet, les restriccions han provocat que un volum 
important d’establiments, el 35 %, hagi accelerat la seva transformació digital.
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Davant aquests canvis que han vingut per quedar-se, cal millorar la capaci-
tació digital de la població i la integració d’aquesta tecnologia en el teixit em-
presarial, i molt especialment en les empreses de menor dimensió. 

Així mateix, l’economia mundial es troba immersa en una nova revolució tec-
nològica conduent a una creixent automatització i a la introducció d’intel·li-
gència artificial. Segons estimacions de l’OCDE, el 21,7 % dels llocs de treball 
a Espanya presenten un elevat risc d’automatització, i un 30,2 % addicional 
s’enfronta a un risc de canvi significatiu. Això suposarà en els propers anys 
una transformació important de les ocupacions conduent a la destrucció dels 
llocs de treball associats a tasques rutinàries i a la creació de noves feines rela-
cionades amb l’anomenada indústria 4.0. Catalunya no és aliena a aquest fe-
nomen. Davant d’això, cal adaptar els processos formatius a les noves neces-
sitats derivades de la revolució digital, on cada vegada tindran més rellevància 
les competències transversals (soft skills o habilitats toves), com puguin ser 
la capacitat per prendre decisions, la capacitat d’anàlisi i resolució de proble-
mes, el coneixement d’idiomes o les habilitats comunicatives, entre d’altres.

Més enllà, doncs, de la resolució de la situació sanitària, condició necessària 
per reactivar l’activitat productiva, el ritme i la qualitat de la recuperació eco-
nòmica en els propers anys dependrà de com s’afrontin aquests reptes. És 
evident també que saber aprofitar l’oportunitat que ofereix el programa Next 
Generation EU per abordar una transformació en profunditat de la nostra eco-
nomia serà un factor clau per a una sortida reforçada de la crisi actual.



20

“IMPACTE DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2  
AL MERCAT DE TREBALL I LA CONTRACTACIÓ 
LABORAL A CATALUNYA: ANÀLISI JURÍDICA”

L’objecte d’aquest breu assaig és fer una síntesi de les principals mesures di-
rigides a fer front als efectes de la pandèmia en el mercat de treball, partint 
d’una breu descripció dels elements configuradors del risc que ha precipitat 
l’emergència sanitària.

I. COVID-19, la naturalesa del risc i previsió

En relació amb la naturalesa del risc que la pandèmia ha generat es poden 
fer les següents reflexions a partir d’aquestes quatre valoracions: risc de cua; 
confusió entre poc conegut i improbable; biaix retrospectiu, i limitacions per fer 
prediccions acurades del futur.
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Vegem-les a continuació amb més detall.

En primer lloc, la COVID-19 pot ser qualificada (Taleb, 2019: 47, 324 i 325) 
com un risc de cua: estadísticament poc rellevant (o altament improbable) i 
amb una capacitat desestabilitzadora exponencial, i, per tant, en la mesura 
que sistèmica, amb potencial per provocar desviacions extremes.

En segon lloc, un altre factor a tenir en consideració és que tendim a consi-
derar que allò que és poc conegut és improbable (Scheliing – citat per Silver 
(2014: 505 i 506)): “existe una tendencia a confundir lo poco conocido con 
lo improbable a la hora de planificar. Toda contingencia que no nos hayamos 
planteado seriamente nos parecerá extraña; lo que parece extraño se consi-
dera improbable; y las cosas improbables no hace falta planteárselas seria-
mente”. De fet, “cuando una posibilidad nos es poco conocida, ni siquiera nos 
la planteamos”; i Silver (2014) hi afegeix: “es más, incluso desarrollamos algo 
así como una ceguera mental ante tal posibilidad. En el campo de la medici-
na, ese fenómeno recibe el nombre de ‘anosognosia’: la misma fisiología de 
la enfermedad impide al paciente reconocer que padece la enfermedad”. Així 
doncs, no és estrany que en relació amb aquests riscos, s’acostumi a confon-
dre l’absència de prova amb una prova d’absència (Taleb, 2016: 129). I això 
és preocupant, perquè no tenir constància d’un fet no implica que això sigui 
una evidència de la seva inexistència (per exemple, el fet que un pacient sigui 
asimptomàtic no és, en si, una prova que no estigui afectat per una malaltia).

No obstant això, és essencial acceptar que hi ha moltes coses que no sabem. 
I, al respecte, seguint de nou amb Silver (2014: 506), que cita a Rumsfeld, cal 
distingir les següents categories de fenòmens: “existen conocidos conocidos, 
cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que existen descono-
cidos conocidos, es decir, que sabemos que hay algunas cosas que no sa-
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bemos. Pero luego están los desconocidos desconocidos, las cosas que no 
sabemos que no sabemos”. 

O, dit d’una altra forma, seguint amb Silver (2014: 507 i 508), si ens plante-
gem una pregunta i som capaços de trobar la resposta exacta, aleshores ens 
trobem davant d’un conegut conegut. En el cas que formulem una pregunta i 
no siguem capaços d’albirar una resposta amb precisió, aleshores es tractarà 
d’un desconegut conegut. I, finalment, si ni tan sols som capaços de formular 
la pregunta, aleshores es tractarà d’un desconegut desconegut. En aquest 
darrer cas, el fenomen no ha estat ni tan sols plantejat (probablement perquè 
ningú no ha estat capaç d’imaginar-se’l). Per tant, en aquestes situacions, no 
som capaços de destriar el senyal dins del soroll i, en conseqüència, en no 
poder-se identificar, es poden estar assumint riscos molt greus. I la COVID-19 
és un fenomen que entraria en aquesta darrera categoria (si més no, en els 
primers estadis de la pandèmia). 

Ara bé, paradoxalment, no tenim cap inconvenient a actuar com si allò que 
veiem fos tot el que hi ha (i que Kanheman (2012) ho sintetitza amb aquesta 
frase: “what you see is all there is” –WYSIATI, abreviatura de les inicials–).

L’efecte de la poderosa regla WYSIATI sobre la nostra capacitat de predicció 
és sorprenent. Com apunta Kahneman (2012: 263 i 264): “La limitada infor-
mación de que disponemos no puede bastarnos, porque en ella no está todo. 
Construimos la mejor historia posible partiendo de la información disponible, y 
si la historia es buena, la creemos. Paradójicamente, es más fácil construir una 
historia coherente cuando nuestro conocimiento es escaso, cuando las piezas 
del rompecabezas no pasan de unas pocas. Nuestra consoladora convicción 
de que el mundo tiene sentido descansa sobre un fundamento seguro: nues-
tra capacidad casi ilimitada para ignorar nuestra ignorància”.
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En tercer lloc, la visió en retrospectiva d’un fenomen ens pot donar la falsa 
percepció que se’n té coneixement. En efecte, creiem ser capaços de detec-
tar una correlació absolutament lògica dels esdeveniments. I això incrementa 
la confiança en la nostra capacitat d’encertar els nostres pronòstics. Seguint 
Tetlock i Gadner (2017: 245), recollint els descobriments de Kanheman, això 
és així perquè el passat ens sembla molt més previsible del que realment va 
ser i aquesta impressió del passat fomenta la creença que el futur també és 
més previsible.

No obstant això, lluny de posseir aquesta habilitat predictiva, el caràcter frèvol 
de les nostres explicacions sobre el passat i l’excés de confiança en la nostra 
capacitat provoquen que, sistemàticament, siguem víctimes d’errònies predic-
cions.

En definitiva, el nucli de la il·lusió, com apunta Kanheman (2012: 261), “es que 
creemos entender el pasado, lo cual supone que también el futuro puede co-
nocerse, pero la verdad es que entendemos el pasado menos de lo que cre-
emos». I afegeix (2012: 264): “Lo perverso del uso del verbo saber en este 
contexto no es que algunas personas creyeran en una presciencia que no po-
seen, sino que el lenguaje supone que el mundo es más cognoscible de lo 
que realmente es. Ello contribuye a perpetuar una perniciosa ilusión. El núcleo 
de la ilusión es que creemos entender el pasado, lo cual supone que también 
el futuro puede conocerse, pero la verdad es que entendemos el pasado me-
nos de lo que creemos”.

I aquesta és la base del que es coneix com el biaix de la retrospecció, és a dir, 
tendim a revisar la història de les nostres creences passades arran d’esde-
veniments reals (ja esdevinguts). Això genera una poderosa il·lusió cognitiva, 
ja que creiem trobar una relació de causalitat en els fets ja esdevinguts, i això 
ens porta a pensar que sabem i, per tant, que podem predir nous fets futurs. I 
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seguint amb Kanheman (2012: 268), tendim a veure el món més ordenat, pre-
dictible i coherent del que és: “La ilusión de que uno ha entendido el pasado 
alimenta la ilusión de que puede predecir y controlar el futuro. Estas ilusiones 
son reconfortantes. Reducen la ansiedad que experimentaríamos si recono-
ciéramos francamente las incertidumbres de la existencia. Todos tenemos ne-
cesidad del mensaje tranquilizador de que las acciones tienen consecuencias 
previsibles”. 

En definitiva (Krastev, 2020: 18 i 19), “la diferencia entre el pasado y el presen-
te es que nunca podemos conocer el futuro del presente, pero ya hemos vivi-
do el futuro del pasado. Y conocemos ya el futuro de nuestro pasado; es esta 
pandemia de COVID-19 que sufrimos hoy”.

Des d’aquest punt de vista, una de les virtuts del biaix retrospectiu és que 
transforma el soroll del passat en senyals clarividents que ens permeten iden-
tificar la seqüència de causes que expliquen irrefutablement el nostre present. 
No obstant això, si volen fer l’exercici, amb la informació que tenen en el mo-
ment que llegeixen aquestes paraules, es veurien capaços de fer un pronòstic 
del que succeirà en els propers sis mesos i, en conseqüència, fer una planifi-
cació institucional per fer front a aquest escenari?

I, en tot cas, tot i que en alguna ocasió, entre tots els possibles, certs pronòs-
tics es puguin complir, és altament probable que es degui al pur atzar (especi-
alment si es té en compte la infinitat de projeccions de futur que es formulen). 

I, en quart lloc, concloent aquest epígraf, tenint en compte el que s’ha exposat 
(i, en definitiva, en una nova mostra de les limitacions del coneixement induc-
tiu), es pot afirmar (i cal assumir-ho i interioritzar-ho) que el coneixement del 
passat no és un bon predictor del futur. En especial, perquè difícilment serà 
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capaç d’albirar nous riscos de cua (o el que es coneixen com a cignes ne-
gres1).

Tal com apunta Krastev (2020: 73) – citant Knight –, el risc es pot mesurar i 
els esdeveniments passats es poden avaluar amb dades empíriques. La in-
certesa, en canvi, s’aplica a resultats que no podem predir o que no hem es-
tat capaços de predir. La COVID-19 és un exemple paradigmàtic d’incertesa, 
(2020: 89) amb uns efectes increïblement difícils de determinar perquè el des-
astre sanitari s’ha convertit en un d’econòmic (sense que, per una altra banda 
–hi afegeixo–, es pugui descartar que també acabi infectant la vida política o 
social –de manera que es generi també una crisi d’aquesta naturalesa).

El que s’ha exposat fins ara ens ha de permetre conèixer una mica millor el 
context de les respostes legals que, com s’exposarà a continuació, s’han arti-
culat per fer front als efectes de la pandèmia sobre el mercat de treball.

II. Mesures sociolaborals per encarar la pandèmia

Tal com ha exposat Krastev (2020), és molt probable que la COVID-19 hagi 
operat més com a amplificador que com un agent de canvi. I les mesures 
sociolaborals per encarar els efectes de la pandèmia en són un bon exem-
ple. 

En termes generals, tal com ha exposat Calvo Gallego (2020), hem passat de 
manera abrupta d’un context juridicolaboral que donava resposta als interes-

1 No obstant, Krastev (2020: 11), donats els vaticinis sobre una crisi d’aquesta naturalesa advertits en diver-
ses ocasions per actors de naturalesa diversa (Bill Gates o el Consell Nacional d’Intel·ligència dels Estats 
Units, entre altres), ho qualifica com un “cigne gris”. És a dir, “un acontecimiento altamente probable y con 
capacidad para poner el mundo patas arriba, que, sin embargo, ha generado una gran sorpresa cuando 
se ha producido”.
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sos en joc d’empresaris i treballadors, a un altre en el qual tots ells han quedat 
supeditats a un interès superior com és la salut pública, de manera que s’ha 
convertit en l’element central d’interpretació i, fins i tot, ha forçat la desnatura-
lització de moltes de les institucions jurídiques. 

A partir d’aquesta premissa, sense ànim exhaustiu, es poden fer les següents 
sis valoracions sobre les mesures normatives sociolaborals.

En primer lloc, i en termes generals, a partir de la idea que els efectes de 
la pandèmia serien conjunturals o transitoris, les intervencions legislatives 
s’han articulat en paral·lel al règim jurídic ordinari. Cap de les mesures le-
gals no ha alterat el marc de les relacions laborals i de previsió social vi-
gents, que han romàs intactes i, per tant, han estat susceptibles de ser 
aplicades.

En segon lloc, l’ús de la legislació d’urgència (d’acord amb l’article 86.1 CE) ha 
estat una constant, a mesura que els efectes de la pandèmia es materialitza-
ven i calia afrontar els nous desequilibris (tot i que també s’han vist afectades 
altres matèries que no estaven directament relacionades amb la pandèmia –
com ara el règim de classes passives d’acord amb l’RDL 15/2020). 

A data de tancament d’aquest escrit, s’han dictat, amb afectació juridicolabo-
ral, 24 reials decrets lleis (tres dels quals –18, 24 i 30– fruit d’un acord entre els 
interlocutors socials (Acord social en defensa de l’ocupació) i dues lleis a nivell 
estatal2. En definitiva, s’ha anat corregint el rumb en funció dels sotracs de la 
pandèmia.

2 RDLlei 6/2020; 7/2020; 8/2020; 9/2020; 10/2020; 11/2020; 12/2020; 13/2020; 15/2020; 16/2020; 
17/2020; 18/2020; 19/2020; 20/2020; 21/2020; 24/2020; 25/2020; 26/2020; 27/2020; 28/2020; 
29/2020; 30/2020; 31/2020; i 32/2020, i Llei 3/2020 i 8/2020.
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En tot cas, aquest procés legislatiu (farcit d’inseguretat normativa, derivada 
de l’hemorràgia de disposicions i de diversos canvis sobre la marxa), tal com 
apunta Mercader Uguina (2020: 6), ha suposat deixar “en un discreto segundo 
plano la actuación parlamentaria. Es el efecto de la llamada ‘hipostenia legis-
lativa’, que supone esencialmente un desplazamiento del poder desde las ins-
tancias legislativas a las gubernativas”.

En tercer lloc, s’ha intentat garantir la continuïtat de l’activitat econòmica a tra-
vés del treball presencial en aquells sectors qualificats com a essencials, i tam-
bé s’ha donat un protagonisme destacat al teletreball (en activitats essencials 
o no), per motius sanitaris, preventius i de cura del cercle familiar i, òbviament, 
per raons productives i organitzatives. 

Aquest fet ha precipitat –si se’m permeten dir-ho així– una no presencialitat di-
gitalitzada del procés productiu inaudit, tant per la rapidesa del trànsit com per 
la generalització. En aquest sentit, és probable que aquest canvi organitza-
tiu i productiu tingui projecció de permanència en el temps (es podria dir que 
“ha vingut per quedar-se”). El RDL 28/2020, en lògica d’anticipació, ha tractat 
de donar resposta a aquest procés (tot i que encara queda marge de millora 
respecte del teletreball en el marc de la COVID-19, el teletreball esporàdic, la 
resposta que es pugui donar a través de la negociació col·lectiva i, molt espe-
cialment, en els diversos nivells del sector públic). 

L’afectació del teletreball, no obstant, excedeix el que és merament jurídic i 
molts dels seus efectes encara no són visibles. 

Al seu torn, el paper de les TIC i la nostra dependència a les grans multina-
cionals proveïdores d’aquests serveis, en el marc del que es coneix com a 
capitalisme de la vigilància, també són elements determinants que cal tenir en 
consideració.
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Alhora, com un efecte derivat del que s’ha exposat, donada l’execució no pre-
sencial i digitalitzada del procés productiu, la plataformització de l’economia 
està a un pas de generalitzar-se, i emergeix de forma destacada el problema 
(entre d’altres) sobre la categorització jurídica dels serveis prestats a través 
d’aquest mitjà. La necessitat de neutralitzar la naturalesa no subordinada del 
treball en plataforma, simplement, pel fet d’estar subjectes a directrius marca-
des per un algoritme o programari, és una prioritat que –arran de l’STS 25 de 
setembre 2020 (rec. 4746/2019), sobre els repartidors– no es pot postergar.

En quart lloc, per als casos en què la continuïtat de l’activitat econòmica no ha 
estat possible (en la immensa majoria per efectes del fet del príncep –factum 
principis– amb propòsits de contenció de la pandèmia i no tant per l’afectació 
directa dels contagis), s’ha potenciat l’alliberament a les empreses de les càr-
regues laborals i la continuïtat de les relacions laborals a través d’institucions 
clàssiques de l’estabilitat en l’ocupació. 

En general, s’ha acudit a mesures de flexibilitat interna i s’ha intentat limitar la 
flexibilitat externa de les empreses que han acudit a les primeres.

L’adaptació del contingut del contracte per voluntat unilateral dels treballadors, 
els ERTO acompanyats d’estímuls econòmics (en forma d’exoneracions en 
les cotitzacions, entre d’altres), la limitació del caràcter justificatiu de l’extinció 
del contracte i la interrupció de la durada dels contractes temporals han estat 
instruments dirigits a possibilitar la represa de l’activitat empresarial i, conse-
qüentment, donar continuïtat als contractes de treball que hi estan vinculats.

El paper de la conceptuació de la impossibilitat objectiva ha estat també de-
terminant, doncs, mitjançat un ús impropi dels seus elements configuradors 
(com, per exemple, admetent com a vàlida la força major parcial, sense distin-
gir entre prestacions divisibles i indivisibles), i s’ha tractat de facilitar el trànsit 
cap a estadis de desescalada, habilitant-se’n l’aplicació, en definitiva, a situ-
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acions que, probablement, haurien quedat extramurs en una comprensió es-
tricta.

En el fons, l’excepcionalitat de la situació ha justificat aquesta modulació, es-
pecialment perquè la prioritat ha estat preservar la supervivència de l’empresa 
i l’estabilitat en l’ocupació.

En tot cas, tot plegat ha evidenciat el paper central que té el treball assalariat 
en la nostra societat. I, com a derivada inescindible, el paper de l’empresa (i la 
seva supervivència) com el principal instrument per garantir-lo. 

Deixant al marge les dificultats interpretatives i d’aplicació pràctica resultants 
de l’hemorràgia legislativa experimentada, la persistència dels efectes de la 
pandèmia i de la seva virulència (superior a la inicialment albirada) i l’elevat cost 
econòmic per a les arques públiques ha començat a qüestionar l’oportunitat 
d’alguna de les mesures adoptades. O, si més no, ha evidenciat la necessitat 
d’una posterior modulació, atenent al canvi sobrevingut de les circumstàncies 
arran de la nova realitat que ha emergit amb el transcurs del temps (la durada 
de la clàusula de salvaguarda de l’ocupació i els efectes derivats en cas d’in-
compliment o el consum de la prestació d’atur dels treballadors en ERTO po-
drien ser-ne exemples paradigmàtics –encara que no els únics). 

En el marc també de la protecció de l’ocupació, la pervivència de la crisi co-
mença a projectar en alguns sectors econòmics medul·lars un eventual es-
cenari caracteritzat pel trànsit (més o menys generalitzat) dels ERTO cap als 
ERO molt superior al que inicialment es podria pensar (en una nova evidència 
del que s’ha exposat en el primer epígraf d’aquest escrit). És probable que la 
preservació de la supervivència de les empreses i la dels contractes que es 
puguin mantenir amb la continuïtat d’aquelles siguin factors determinants en 
els propers mesos, potser, per sobre de l’estabilitat en l’ocupació dels llocs de 
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treball sacrificats (el paper dels tribunals a l’hora d’interpretar el marc normatiu 
de l’emergència i l’adaptació dels criteris jurisprudencials del dret ordinari apli-
cables serà en aquest sentit essencial). 

En cinquè lloc, precisament, en termes d’aquest trànsit de l’ocupació a l’atur, 
el dret de l’emergència (responent a l’originària concepció transitòria de la 
pandèmia) ha articulat mecanismes prestacionals per a col·lectius heterogenis 
(a mesura que avançava, la pandèmia ha anat revelant situacions de necessi-
tat). 

És el que Pérez del Prado (2020) ha denominat l’escut social (en destaca –
en especial, pel seu caràcter estructural– l’ingrés mínim vital –RDL 20/2020–, 
així com l’atenció a diversos col·lectius professionals com, entre d’altres, els 
treballadors temporals, el personal de la llar i els autònoms). I tot això, al mar-
ge de l’efectivitat d’alguna d’aquestes mesures (especialment, per l’endarreri-
ment a l’hora d’implementar-les materialment). 

I, en el context d’eventual transformació dels ERTO en ERO anteriorment ex-
posat, l’articulació de mesures dirigides a agilitzar el trànsit de l’atur a, de nou, 
l’ocupació hauria de ser una prioritat de l’acció pública (amb tot el que això 
implica, en termes de prestacions socials i formació per adquirir competènci-
es que facilitin l’ocupabilitat). Especialment, perquè entre les diverses opcions 
possibles no es pot descartar que l’escenari postpandèmia (si se supera) sigui 
diferent al que hi havia abans que comencés. I, per tant, que la nova normalitat 
acabi essent més nova que no pas normal. 

El risc que moltes persones puguin quedar enrere en aquest trànsit, probable-
ment, exigirà l’atenció particular per part dels poders públics. 

En el fons, el paper de l’estat de benestar i la lògica de la solidaritat (i de sa-
crificis compartits) que el promou han evidenciat no només la seva indiscutible 
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vigència, sinó la imperiosa necessitat que es reforci. I, a nivell sanitari i de salut 
pública, aquesta dimensió s’ha fet absolutament indiscutible. 

De forma derivada, com apunta Krastev (2020), és possible que la COVID-19 
hagi obligat les persones a reconsiderar el paper del Govern en la seva vida. 
O, com apunta Mercader Uguina (2020: 5), parafrasejant Dworkin, “hemos vis-
to aparecer un Gobierno y una Administración ‘Hércules’ obligados a asumir 
de forma plena e integral el papel regulador, aplicador y de control de la nor-
mativa excepcional nacida a raíz de la declaración del estado de alarma”. 

En tot cas, aquesta confiança renovada en l’Estat no deixa de ser extrema-
dament fràgil, ja que, fruit del desgast, el marge de tolerància de la ciutada-
nia per acceptar l’error també ha experimentat una erosió progressiva.

I, en sisè lloc, la prevenció de riscos laborals, com no podia ser d’una altra for-
ma, s’ha vist profundament influïda, en quedar subsumida en un dels objectius 
de salut pública (i l’RDL 21/2020 hi té un paper fonamental). Es pot afirmar 
que hi ha una nova concepció dels riscos (i del seu impacte) i, en especial 
(Krastev, 2020: 47), s’ha assumit que hi ha distribució desigual i extrema del 
perill que comporta la pandèmia (i l’assimilació a l’accident de treball de deter-
minades situacions o la qualificació de la COVID-19 com un agent biològic del 
grup III –Directiva 2020/739 i Ordre TES/1180/2020– podrien ser-ne mostres). 

III. Valoració final: un futur incert

Els éssers humans tenim serioses dificultats per fer pronòstics fiables sobre 
el futur, especialment en un context d’incertesa. Ens oblidem amb insòlita fre-
qüència que les nostres aproximacions i suposicions sobre els fenòmens que 
ens envolten són rudimentàries i que, en conseqüència, els nostres models de 
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predicció són meres simplificacions. I, encara que la possibilitat de cometre 
un error pugui (en el millor dels casos) entrar dins del pronòstic, en un ingenu  
(i imprudent) excés de confiança, ens convencem que serà marginal.

La situació que vivim era, fa un any, inimaginable. 

Al sentiment d’incredulitat generalitzat dels primers compassos de la crisi 
sanitària, donada la prolongació en el temps, s’hi ha unit una certa incapa-
citat d’anticipació o de projecció de futur. D’alguna forma, el grau d’incer-
tesa és tan elevat que estem atrapats en el present, i s’evidencien grans 
dificultats per poder fer plans de futur, com a mínim, a curt i mitjà termini. 
Sembla (parafrasejant Gilbert (2006: 34)) que som en un món sense més 
tard.

Així mateix, com apunta Krastev (2020: 18), és probable que la nostàlgia res-
pecte al passat sigui un sentiment que es generalitzi en un futur. Especialment 
perquè, aleshores, tal com apunta Mercader Uguina (2020: 4), recollint un titu-
lar periodístic, “no sabíem que érem feliços”. 

No obstant, aquests mesos també ens han evidenciat la nostra extraordinària 
capacitat d’adaptació. Tal com s’ha exposat anteriorment, la nostra limitació 
per fer bones prediccions de futur fa que ens resulti molt difícil imaginar que, fi-
nalment, ens acabarem adaptant al dolor (o al malestar) que experimentem en 
el present. De fet, inicialment, podem acabar pensant que serem incapaços 
d’adaptar-nos-hi o de predir quan ho farem.

Però el mateix succeeix amb el plaer. En efecte, si m’ho permeten il·lustrar 
amb un exemple quotidià, la satisfacció per portar unes sabates noves no és 
permanent en el temps, sinó que la intensitat es va dissipant progressivament. 
Tal com exposa Ariely (2011: 163), “una de las razones por las que nos resul-
ta difícil predecir el alcance de nuestra adaptación hedónica es que cuando 
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hacemos predicciones no solemos tener en cuenta el hecho de que la vida 
continua y de que, con el tiempo, otros acontecimientos (tanto positivos como 
negativos) intervendrán en nuestra sensación de bienestar”. 

I la veritat és que la nostra capacitat d’adaptació hedònica (positiva o negativa) 
és molt ràpida. L’adaptació emocional que l’adaptació hedònica implica fa que 
puguem habituar-nos als canvis d’expectatives i d’experiències.

És possible que, en aquestes circumstàncies, a la nostra incapacitat per 
fer bones prediccions sobre el futur s’hi uneixi el que Kanheman deno-
mina (2012: 525) la “il·lusió de focalització”, és a dir, l’error d’atribuir una 
creença exagerada a una determinada circumstància. I, de nou, l’essència 
d’aquesta il·lusió és el WYSIATI (recordin: “tot el que veuen és tot el que hi 
ha”), de manera que donem major pes a una determinada circumstància 
(per exemple, estar confinats) i molt poc a tots els altres factors determi-
nants del benestar.

En definitiva, encara que costi de creure, en un futur serem capaços de trobar 
moments o instants de felicitat (tan fugaços com els que vam experimentar en 
el passat).

Per una altra banda, donem per descomptat que l’alarma sanitària és pas-
satgera i, víctimes –potser– d’un excés d’optimisme, no podem evitar albirar 
un futur –més o menys– llunyà en el qual tot torni a la normalitat. Evitem la 
idea que la convivència amb la COVID-19 pugui acabar formant part de nostra 
quotidianitat. I, en aquest sentit, potser seria raonable, com a mínim, interiorit-
zar la factibilitat d’aquesta possibilitat.

Encara que desitgem despertar-nos d’aquest malson (i girar full com més aviat 
millor), no sabem què ens oferirà el futur més immediat, i, per tant, tampoc po-
dem saber com serà el context polític, social i econòmic ni tampoc les relaci-
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ons laborals que s’hi desenvoluparan. Ni per descomptat si alguna de les me-
sures legislatives d’emergència que s’han adoptat (o les que, eventualment, 
puguin dictar-se en un futur immediat) romandran en el temps i, marcant un 
punt d’inflexió, siguin el preludi d’un canvi sistèmic.

De fet, les mesures legals que s’han articulat en aquesta emergència sanitària 
davant de la naturalesa del risc que s’ha enfrontat (per cert, força similars en-
tre els diversos estats), podrien no ser efectives (o ser-ho molt menys) en un 
altre context. En efecte, podria no ser útil per fer front al desafiament de riscos 
d’una altra naturalesa o intensitat. 

És important no oblidar que la COVID-19, sortosament, no ha paralitzat el 
subministrament d’aliments ni dels serveis essencials per garantir la vida 
humana (en aquest sentit, no oblidem que el RDL 13/2020 anava dirigit a 
garantir la mà d’obra necessària al sector agrícola per no interrompre el 
proveïment d’aliments); i, així mateix, la incidència en determinades fran-
ges d’edat ha estat fins ara molt menor. En aquest sentit, cal ser consci-
ents que, per exemple, un accident nuclear (o determinades alteracions 
greus en l’ecosistema) ens exigiria afrontar una crisi amb una perspectiva 
absolutament diferenciada i amb eines normatives i institucionals molt dife-
rents. 

En qualsevol cas, malgrat totes aquestes carències i limitacions, seria prudent 
aprofitar l’aprenentatge adquirit gràcies a la COVID-19 i complementar les nor-
mes que, en l’actualitat, estan recollides en l’ordenament ordinari amb l’objec-
tiu d’articular un dret de l’emergència tan estable com sigui possible (la DA 4a 
del RDL 16/2014, de 19 desembre, que regula el Programa d’activació per a 
l’ocupació; i l’apartat 1r de l’article 24.b de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del 
sistema nacional de protecció civil).
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En tot cas, la COVID-19 sí que ens ha mostrat l’extrema fragilitat del nostre 
model de vida, la profunda interconnexió dels problemes a nivell planetari i, so-
bretot, per a les generacions més joves, que els riscos de cua (o els descone-
guts desconeguts) existeixen i són profundament desestabilitzadors.
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“ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS DE 
REGULACIÓ TEMPORAL A CATALUNYA DURANT 
L’ETAPA COVID-19”

La pandèmia de la COVID-19 i la crisi derivada han comportat una situació 
prou coneguda d’allau d’expedients de regulació d’ocupació, que va comen-
çar el març de 2020, i que segueix en l’actualitat amb un volum que tendeix a 
la normalitat.

El tractament normatiu de la situació excepcional de crisi va tenir com a ho-
ritzó en tot moment evitar al màxim el tancament d’empreses i la consegüent 
pèrdua de llocs de treball, per a la qual cosa es van dictar múltiples normes 
per establir i actualitzar un sistema d’expedients de regulació d’ocupació 
temporals que incorporaven la voluntat d’una gestió àgil dels procediments, 
mesures de protecció de les persones treballadores en ERTO (dret a presta-

M. ÀNGELS CUADRADA BASQUENS
Subdirectora general de Relacions 
Laborals, Treball Autònom i Qualitat en  
el Treball de la Generalitat de Catalunya3
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cions sense necessitat de cotització suficient i comptador zero) i mesures a 
favor de les empreses en forma d’ajuts i exoneracions.

Amb l’objectiu de promoure l’estabilitat en l’ocupació per a les persones afec-
tades en ERTO es van establir també mesures com la prohibició d’acomiadar 
per les causes que justifiquen un ERTO COVID, prohibició d’efectuar noves 
contractacions o fer hores extraordinàries durant la vigència d’un ERTO, o la 
clàusula de salvaguarda de l’ocupació per períodes de sis mesos per a em-
preses beneficiades pel règim d’exoneracions previst en diferents reials de-
crets llei (RDL).

Inicialment les empreses van poder acollir-se als expedients COVID previstos 
als articles 22 i 23 del RDL 8/2020. L’article 22 regulava els expedients per 
causa de força major, i l’article 23, els expedients per causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives o productives.

Aquests ERTO ja tenien un compromís inicial de manteniment de l’ocupació 
de sis mesos des de la reincorporació a l’activitat dels treballadors afectats, 
és a dir, que les empreses no podien acomiadar si volien mantenir els benefi-
cis addicionals d’exoneració de quotes a la Seguretat Social que incorporava 
l’afectació a l’ERTO. Aquesta obligació començava en molts casos a comptar 
en el moment en què es va iniciar la desescalada, el mes de juny de 2020, 
quan les empreses van començar a reiniciar l’activitat. 

El mes de juny de 2020 es va dictar el RDL 24/20, i el mes de setembre de 
2020, el RDL 30/2020, els quals van establir la regulació de nous ERTO de 
força major per causa de rebrot de la pandèmia, anomenats ERTO de for-
ça major per “impediment de l’activitat” i ERTO “per limitació de l’activitat”. 
Aquests expedients s’havien d’emparar en l’existència de restriccions i mesu-
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res de contenció sanitària, les quals bàsicament han estat les previstes periò-
dicament a les resolucions del Departament de Salut.

En posteriors RDL, com el 2/2021 o l’actualment vigent 11/2021, s’han anat 
prorrogant els primers ERTO encara vigents (els emparats en els articles 22 i 
23 del RDL 8/20), i també s’han prorrogat els ERTO per impediment i per limi-
tació encara vigents; s’han establert nous règims de percentatges d’exonera-
cions de quotes a la Seguretat Social en cada RDL, i s’han generat nous com-
promisos de sis mesos de manteniment de l’ocupació, des de la finalització de 
cada període de sis mesos anterior. 

Per tant, hi ha fins avui un primer termini de sis mesos que finalitzà a finals de 
desembre-gener i un segon termini que ha finalitzat el proppassat juny.

En els darrers mesos diverses empreses que s’han acollit als ERTO de limita-
ció i impediment han preguntat a la Direcció General de Relacions Laborals, 
Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral si podien no acollir-se a l’exone-
ració de quotes a la Seguretat Social per tal d’estalviar-se el manteniment 
de l’ocupació, i d’altres han formulat consultes sobre com calcular la finalit-
zació dels períodes de salvaguarda de l’ocupació que els afecten. Això ens 
indica un volum d’empreses que han anat preveient que no podran aguantar 
aquest compromís i que s’han plantejat assumir el cost que suposa acomia-
dar sense beneficiar-se de les exoneracions de quotes o haver de tornar-les. 

La situació estadística d’expedients d’acomiadament col·lectiu presentats 
l’any 2021, acumulats fins al maig de 2021, reflecteix que s’han presentat a 
Catalunya 168 expedients d’acomiadament col·lectiu (l’any 2020 se’n van pre-
sentar un total de 226), amb 7.993 persones afectades (7.936 tot l’any 2020). 
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Per sectors econòmics, de gener a maig de 2021, s’han presentat 115 expe-
dients del sector serveis, amb 2.980 persones afectades, i 46 expedients al 
sector d’indústria, amb 4.930 persones afectades. 

En aquest període de 2021, per divisions econòmiques, es pot destacar que 
hi ha hagut 31 expedients (729 afectats) a la divisió econòmica “serveis de 
menjar i begudes”; 28 expedients al “comerç al detall i a l’engròs de vehi-
cles” (548 afectats); 6 expedients a “vehicles de motor, remolcs i semire-
molcs” (3.780 afectats), i 5 expedients a “confecció de peces de vestir” (389 
afectats).

Però la situació actual sobretot ens presenta un gran esforç d’empreses i 
persones treballadores per tal de mantenir les empreses i l’ocupació, afa-
vorit pel règim d’expedients temporals i d’ajuts i exoneracions, el qual ha 
permès sobreviure a moltes empreses, com també ha permès la incorpo-
ració majoritària a l’activitat de les persones afectades en expedients tem-
porals. 

Una bona part dels expedients temporals que es mantenen vigents correspo-
nen a empreses de sectors relacionats amb la incertesa de l’evolució del turis-
me, i part dels expedients d’acomiadament col·lectiu responen a les dificultats 
d’algunes empreses de serveis per resistir econòmicament en un període de 
pandèmia que ha resultat més llarg del que s’havia previst inicialment. Quant 
al sector industrial, paral·lelament als efectes de la COVID, poden haver-hi in-
cidit altres factors, com l’adaptació a l’evolució de la digitalització (banca), o 
als canvis del mercat (automoció), o l’increment de la venda a domicili (petit 
comerç).
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Cal plantejar-se si després de la COVID hauran canviat determinats hàbits de 
forma permanent, i si hi haurà una creixent demanda de noves competències 
derivada dels grans eixos marcats per Europa.

Parlem d’un total d’1,8 bilions d’euros per reconstruir l’Europa postcovid-19, 
en la línia d’una Europa més ecològica, digital i resilient. Resilients, que vol dir 
forts, per adaptar-nos a les incerteses del futur. La mateixa Unió Europea ho 
reconeix.

Més del 50 % d’aquest pressupost es destinarà a investigació, a innovació, a 
temes de transició digital i climàtica per tal de fer front als reptes de futur.

És possible que aquestes noves inversions puguin beneficiar un col·lectiu que 
fins ara ha patit pel que fa a la contractació, que és el col·lectiu dels joves. 
Les noves generacions estan molt preparades per afrontar aquestes noves 
demandes laborals. Per contra, el sector industrial o el de serveis s’hauran 
d’adaptar a noves circumstàncies.

Cal aprofitar el moment per estructurar una economia sòlida que no depen-
gui únicament de l’estacionalitat com fins ara. Sempre ens hem queixat de la 
temporalitat del nostre mercat de treball, quan no pot ser d’una altra manera 
si en gran mesura l’economia és estacional. És lògic pensar que els llocs de 
treball que depenen del turisme no tenen la mateixa intensitat de feina durant 
tot l’any.

Per tant, cal reiterar que hem d’aprofitar aquesta ocasió per reorientar-nos cap 
a una major solidesa pel que fa a l’economia i, per tant, cap a una major soli-
desa dels llocs de treball.
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Què hem de fer des de les administracions? S’ha de donar suport a les em-
preses, la innovació i l’emprenedoria, que és d’on sortiran els nous llocs de 
treball que tots volem.

De tota manera, ara per ara tenim més interrogants que no pas respostes; in-
terrogants que ens obligaran a ser àgils i flexibles per donar les millors respos-
tes segons com vegem que es vagi configurant la nova realitat.
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“VACUNAR CONTRA LA PRECARIETAT 
LABORAL PER COMBATRE LA CRISI SANITÀRIA, 
ECONÒMICA I DEL MERCAT DE TREBALL” 

La crisi sanitària que ha generat la pandèmia ha esdevingut econòmica, però 
també laboral i conseqüentment social, amb sectors molt afectats que encara 
es mantenen en estat d’hibernació i d’altres que, molt probablement, no acon-
seguiran capgirar la situació. Com tota crisi, s’han accentuat les desigualtats 
entre la ciutadania, i els col·lectius més dèbils són els més perjudicats.

La situació de gran part de la població treballadora en aquests moments és 
delicada, inestable i amb un futur incert. No obstant, instruments com els ex-
pedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) han contribuït a esmor-
teir l’impacte tan negatiu i devastador de la parada de l’activitat econòmica, i 
s’han mostrat eines útils per al manteniment de l’ocupació.

ROMINA GARCÍA INGLÉS 
Responsable de Mercat de Treball de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya4
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Ara toca recuperar el dinamisme del mercat de treball d’abans de la pandè-
mia, de la manera més ràpida, però també de manera sòlida, fugint de la pre-
carietat i la inestabilitat laboral, perquè les conseqüències deixin de recaure 
sobre la població treballadora. La situació que patim des del mes de març del 
2020 ha significat una estocada important fruit d’una crisi sense precedents, 
molt sectorialitzada, i amb una intensitat devastadora que ha ofegat la vida la-
boral de moltes persones, sobretot autònoms i petites empreses.

Europa ens ofereix un marc amb dotació de recursos que hem de saber con-
vertir en l’oxigen que necessita el teixit productiu per tirar endavant. I per això, 
la distribució d’aquests fons europeus s’ha d’acompanyar dels espais de con-
certació pertinents, per tal que es destinin a allò que és prioritari, és a dir, les 
persones treballadores, per tal de donar resposta de la manera més eficaç i 
eficient a l’actual situació de l’economia i del mercat de treball. En aquest sen-
tit, els fons de reconstrucció i resiliència han de contribuir a generar un nou 
equilibri sectorial i territorial de l’economia, han de permetre impulsar projectes 
on prevalgui la cooperació entre empreses i territoris, on s’afavoreixi l’ocupa-
ció de qualitat i es redueixin les bretxes. 

A més a més, la pandèmia ha generat moltes incerteses a les quals només es 
pot fer front des del lideratge públic. I aquest lideratge ha de garantir mesures 
de suport per tal de mantenir el teixit productiu, especialment la petita i mitjana 
empresa, amb compensacions als sectors més afectats. 

Algunes previsions no són gaire engrescadores, ja que es preveu que la des-
trucció del teixit empresarial es traslladarà encara amb més força a l’ocupació 
amb un augment directe i intensiu de l’atur, amb una clara incidència en la 
destrucció de l’ocupació més precària, la més fàcil de reduir com ara la tem-
poral i parcial. És en aquest escenari on espais com el Consell del Diàleg So-
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cial passen a ser vitals, per tal de poder definir i executar polítiques que donin 
estabilitat i procurin per mantenir el teixit productiu. 

La contracció del mercat de treball necessita polítiques actives d’ocupació 
eficaces i eficients, per tal de millorar i diversificar els perfils professionals. 
Les persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) 
o que es troben en situació de desocupació han de poder incorporar-se al 
mercat de treball o reprendre l’activitat en les millors condicions possibles. 
És aquí on el paper de l’orientació professional, juntament amb la prospec-
ció, la formació i l’acreditació de competències és clau per tal que les políti-
ques de reactivació funcionin, i perquè així sigui cal dotar-les dels recursos 
necessaris.

En aquest escenari no es pot oblidar la situació que pateix el col·lectiu de jo-
ves, ja que reclama una atenció i una dedicació urgents com a futur del país 
que representa. 

L’ocupació de les persones joves es defineix bàsicament per una alta inestabi-
litat i forta parcialitat involuntària, juntament amb una escassa protecció social. 
Cal recordar que les generacions joves van ser les més castigades en la crisi 
anterior, no van millorar la situació al llarg de la fase de recuperació i corren el 
risc de ser també la part més castigada d’aquesta. Calen doncs, esforços per 
protegir el col·lectiu més ben preparat i format de què disposem, si no volem 
tenir una generació perduda. Cal millorar la cobertura de les prestacions con-
tributives i assistencials, així com la qualitat de l’ocupació i dels salaris, que 
creiem que són reptes inajornables, sobretot per als joves.

Per tot això, és clau posar en valor els espais de concertació per tal d’esta-
blir mesures àgils i intel·ligents que donin resposta a la situació actual, des del 
consens. Cal definir polítiques eficients en matèria d’ocupació, tant per reori-
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entar com per acompanyar les persones que han perdut la feina, així com ge-
nerar ocupació i contribuir a mantenir-la. I finalment cal protegir els més febles 
amb una cobertura adequada, per tal que cap persona treballadora quedi de-
satesa i en situació de risc o exclusió.
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“COM SERÀ EL MERCAT LABORAL DESPRÉS DE 
LA COVID-19? QUINS SECTORS ES REACTIVARAN 
ABANS? QUAN ES RECUPERARAN LES XIFRES 
D’OCUPACIÓ ANTERIORS A AQUESTA CRISI?”

Com serà el mercat laboral després de la COVID-19? Quins sectors es reac-
tivaran abans? Quan es recuperaran les xifres d’ocupació anteriors a aquesta 
crisi? És difícil donar resposta a aquestes preguntes, però el que sí podem co-
mençar a saber és quins són els sectors que, avui dia, estan reclamant incor-
porar talent i quins perfils estan demanant i, previsiblement, seran els que més 
ocupació generin a mesura que avanci el procés de desescalada i es produeixi 
la recuperació de l’activitat econòmica.

La crisi de la COVID-19 ha impactat de forma molt dura en el mercat laboral, i 
les diferents restriccions a l’activitat que s’han anat succeint limiten o impedei-
xen la represa de determinades activitats econòmiques.

YÉSIKA AGUILAR GRANADOS 
Tècnica en el Departament de Relacions 
Laborals i Afers Socials de Foment del 
Treball Nacional5
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Per això, és necessari i urgent que es prenguin mesures de reducció de cos-
tos laborals, que es transformin aquelles mesures legislatives que impedei-
xen a les empreses ajustar els seus recursos humans a la seva realitat i que 
s’introdueixin mecanismes de flexibilitat en la gestió de les relacions laborals.

No obstant això, ens trobem amb una sèrie de mesures que s’han concretat 
en diversos reials decrets llei aprovats durant la pandèmia que van en la di-
recció contrària, com ara la prohibició d’establir externalitzacions de l’activitat, 
concertar noves contractacions (directes o mitjançant ETT), la prohibició d’ex-
tingir contractes de treball, fer noves contractacions, etc. Per tant, si davant 
el present escenari d’extrema gravetat es tanquen les portes a determinats 
instruments per superar situacions crítiques i s’afegeixen noves traves a les 
empreses i prohibicions d’acudir als diversos mecanismes que permet la nos-
tra normativa per pal·liar situacions límit per tal d’evitar l’adopció de mesures 
més traumàtiques, estaran abocant irremeiablement nombroses empreses a 
presentar expedients de regulació d’ocupació, acudir al concurs de creditors i 
liquidar-les definitivament. 

Moltes de les mesures que s’han anat aprovant des de la declaració de l’es-
tat d’alarma, si bé han establert una sèrie de modificacions normatives i me-
sures de caràcter temporal que poden coadjuvar a reduir els efectes nega-
tius que la situació excepcional derivada de la COVID està provocant a les 
empreses i les persones treballadores, al seu torn han generat una evident 
inseguretat jurídica per a les empreses pel que fa a la interpretació, aplicació 
i conseqüències. Per això, i com no pot ser d’altra manera, ara més que mai 
és fonamental el diàleg i la concertació social, per contribuir a l’adopció de 
mesures que repercuteixin en benefici dels interessos empresarials, la pro-
ductivitat, l’economia i el manteniment i creació d’ocupació.
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Necessitem establir una estratègia clara en relació amb els ERTO adaptada a 
les circumstàncies sectorials que faciliti la supervivència de les empreses via-
bles a llarg termini, incentivi l’activitat productiva i faciliti la formació dels tre-
balladors afectats. En aquest sentit, es fa més que mai necessari el reforç de 
les polítiques actives i els serveis públics d’ocupació per millorar-ne l’eficàcia i 
eficiència per tal de donar resposta a les necessitats de les empreses i de les 
persones treballadores.

Des de Foment del Treball considerem que les mesures a adoptar han de do-
nar més flexibilitat per millorar la creació d’ocupació i evitar-ne la destrucció. 
Els agents socials hem d’assumir la nostra responsabilitat i lideratge en les re-
lacions laborals i en el futur de les nostres empreses i persones treballadores, 
mitjançant la concertació i el diàleg social. A Catalunya hem sigut pioners i te-
nim un històric que ens avala quant a la signatura de nombrosos acords entre 
els mateixos agents socials de forma bipartida, com són els diversos acords 
interprofessionals de Catalunya o la creació i gestió del Tribunal Laboral de 
Catalunya, entre molts d’altres, o com ara d’altres acords negociats de forma 
tripartida amb la participació dels governs.

En definitiva, hem de marcar conjuntament les bases de les relacions laborals i 
de la negociació col·lectiva per millorar la competitivitat empresarial, la produc-
tivitat i la qualitat de l’ocupació, tot modernitzant el nostre mercat de treball i 
garantint la necessària pau social.
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6
“CAP A ON VOLEM QUE AVANCI LA 
CONTRACTACIÓ LABORAL DEL NOSTRE PAÍS 
DESPRÉS DELS ESTRALLS DE LA COVID-19?” 

La crisi sanitària ocasionada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 ha 
capgirat el nostre entorn i ha sacsejat profundament les estructures sanitàries, 
econòmiques, laborals i socials del nostre país. Ha provocat un elevat i greu 
impacte sobre el nostre mercat de treball, i ha afectat sobretot les persones 
treballadores amb condicions més precàries: les dones, els joves i els majors 
de 45 anys, de manera que ha generat grans estralls i ha fragmentat, encara 
més, el delicat estat del nostre model de relacions laborals. 

Es calcula que són milers els llocs de treball que s’han destruït i milers els que 
s’han deixat de generar com a conseqüència de la COVID-19. La contractació 
laboral ha perdut pes i s’ha reduït en aquest període més d’un 36 %. S’espe-
ra, però, que els sectors més castigats per la pandèmia i que han perdut més 

JOSÉ ANTONIO PASADAS MUÑOZ 
Secretari de Polítiques Sectorials i Transició 
Justa de la Unió General de Treballadores i 
Treballadors de Catalunya
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ocupació i contractació, com l’hostaleria, el comerç i la cultura, comencin la 
recuperació en la mesura que es vagin aixecant les restriccions que han limitat 
la mobilitat de les persones. 

La digitalització de l’economia i del món del treball ha permès que moltes 
feines puguin continuar desenvolupant-se, però l’acceleració de la transforma-
ció digital, juntament amb la pèrdua de llocs de treball produïda per la pandè-
mia, pot tenir un enorme impacte negatiu en la recuperació del volum d’ocu-
pació si no s’adopten ràpidament les mesures necessàries per reduir la bretxa 
digital existent en la ciutadania i en els treballadors i treballadores. En aquest 
sentit la formació en competències digitals jugarà un paper fonamental per 
aconseguir una societat més cohesionada i un mercat laboral més competitiu.

Tot i que les dades són demolidores, des de la UGT de Catalunya pensem 
que, malgrat la capacitat devastadora d’aquesta crisi, tenim al nostre abast 
la possibilitat de convertir aquesta afecció en una oportunitat per reajustar, re-
pensar, construir i progressar mitjançant el diàleg social i la negociació col·lec-
tiva en la consecució d’un nou model de relacions laborals més estable i de 
major qualitat.

En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya considerem que ara, més que 
mai, és necessari un canvi de rumb en les polítiques econòmiques, laborals i 
socials del nostre país, que permetin basar la recuperació en un creixement 
estable i sostingut que comporti afrontar el futur amb garanties, de manera 
que el nostre mercat laboral sigui més resilient i menys sensible a les crisis 
econòmiques.

És l’hora d’iniciar el debat mitjançant el diàleg social sobre el model econòmic 
i productiu que volem. Un nou model més just, solidari i sostenible, en línia 
amb el compliment dels objectius de l’Agenda 2030, basat en uns serveis pú-
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blics reforçats, un model de turisme de qualitat i estable, una política industrial 
activa que inverteixi en la innovació, el coneixement i la qualificació, amb l’ob-
jectiu de desenvolupar activitats econòmiques que aportin més valor afegit, 
amb un model de creixement més respectuós amb el medi ambient, genera-
dor de treball estable i de qualitat i amb unes condicions laborals dignes per a 
les persones treballadores, que eliminin qualsevol traça de precarietat. 

Per a la UGT de Catalunya les reformes laborals no han servit per generar 
ocupació estable i de qualitat, i han debilitat la negociació col·lectiva, de ma-
nera que han contribuït a la desregulació del mercat laboral, i és per això que 
demanem que es deroguin. El resultat ha sigut un mercat laboral precari i molt 
sensible a les crisis econòmiques perquè la volatilitat de la contractació ba-
sada en contractes temporals i en contractes de curta i molt curta durada fa 
que, davant qualsevol canvi, es destrueixi ocupació molt ràpidament. 

Cal dissenyar un nou model de contractació que reguli de manera eficaç la 
causalitat en l’ús de la contractació temporal i que afavoreixi l’estabilitat per 
sobre de l’encadenament de contractes i de la utilització dels contractes de 
curta o molt curta durada o de la contractació a temps parcial involuntària. 

S’han d’impulsar polítiques de reactivació econòmica, i plans de xoc amb me-
sures immediates i urgents per compensar els sectors mes afectats per la cri-
si sanitària i les restriccions, que garanteixin la recuperació i el manteniment i 
creixement estable dels llocs de treball. 

És fonamental l’enfortiment de tots els serveis públics, amb més inversió so-
bretot en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència i ser-
veis d’ocupació, i s’ha de garantir un nombre suficient de treballadors i treba-
lladores que desenvolupin la seva feina en condicions laborals dignes.
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Finalment, els fons Next Generation són una oportunitat per aconseguir un 
model social i econòmic més resilient i sostenible, per la qual cosa els crite-
ris de gestió i priorització de projectes han de comptar amb el major consens 
possible a través del diàleg social, per tal d’aconseguir a més un impacte po-
sitiu en la ciutadania i en la creació d’ocupació de qualitat i estable, posant es-
pecial atenció en els col·lectius més vulnerables.
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7
“EFECTES DE LA SUSPENSIÓ D’ACTIVITATS  
EN LA CONTRACTACIÓ LABORAL A PETITES  
I MITJANES EMPRESES”

La COVID-19 ha malmès profundament l’economia, i ha comportat una caigu-
da important de l’ocupació des del mes de març de 2020, mes en què es va 
declarar l’estat d’alarma. Així ho mostren, entre d’altres, les dades de l’evolu-
ció de la contractació, que evidencien la situació de crisi conjuntural i tempo-
ral, amb un impacte asimètric en velocitat i profunditat, en funció del sector. 
Aquest impacte, lligat inicialment a l’efecte directe de la suspensió de les acti-
vitats, amb el transcurs dels mesos s’ha fet extensiu a la resta de sectors, per 
l’efecte d’arrossegament, i ha comportat una important davallada de l’activitat 
durant aquest exercici, motivada principalment per les mesures de restricció 
aplicades, que han provocat la caiguda de les vendes. 

Mostra d’això és l’agreujament durant el 2020 de les tendències negatives que 
ja experimentava la indústria catalana en les darreres dècades, des del punt 

SÍLVIA MIRÓ MARTÍN 
Directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, 
Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya
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de vista quantitatiu i des del punt de vista relatiu. Certament, la indústria no ha 
estat un dels sectors d’activitat més afectats per aquesta crisi, especialment 
si es compara amb el turisme, el comerç, la cultura o l’esport. Tanmateix, el 
tancament dels mercats exteriors, els problemes de mobilitat, els canvis cul-
turals i de consum, i la incidència indirecta que ha tingut la recessió en sectors 
de clients han conduït al fet que el conjunt de l’activitat hagi patit un important 
retrocés. L’any 2020 la producció industrial a Catalunya va patir una davallada 
d’un 9,3 %.

Tanmateix, la caiguda de la contractació no és l’únic efecte directe de la crisi en 
termes d’ocupació, i aquesta hauria estat probablement molt més acusada si no 
hagués estat per l’aplicació dels ERTO. En aquest sentit, es fa necessari també 
en aquesta anàlisi la comptabilització de les hores treballades, que ha registrat 
una davallada molt més important que la de contractació durant l’any 2020. 

Per tant, som davant d’una crisi que té unes característiques que la fan di-
ferent a les que hem viscut en els cicles habituals de l’economia. Perquè la 
crisi actual hi ha afegit el component de severitat i celeritat (tancament im-
mediat d’activitats, a diferència d’una crisi progressiva en funció de la desac-
celeració econòmica que caracteritza les crisis ordinàries); però també el de 
temporalitat, perquè el tancament d’activitats no es produeix per la recessió, 
sinó per la suspensió de l’activitat; i així mateix el d’una gran incertesa a les 
organitzacions per com s’aniran succeint els esdeveniments, i s’ha traslladat 
en dificultats per la presa de decisions a curt termini. Aquesta incertesa s’ha 
vist incrementada també per la inseguretat jurídica d’un excés de regulació i 
sobreregulació en poc temps, que en ocasions s’ha caracteritzat també per 
certa descoordinació i manca de coherència en el conjunt. Tot això, juntament 
amb l’allargament de les restriccions, ha fet que el mes d’abril 2021 les dades 
de l’atur siguin pitjors que el mateix mes de l’any passat, quan es va paralitzar 
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l’activitat econòmica, i això constata una preocupant transformació progressi-
va de l’atur COVID a un d’estructural. 

Un altre dels greus efectes de la situació actual és la destrucció de comptes 
de cotització, que impliquen també la desaparició de llocs de treball que ja no 
es podran recuperar. Si fem un balanç ens trobem amb una destrucció del tei-
xit productiu prou preocupant: parlem d’un nombre de sortida d’uns 45.202 
comptes de cotització a finals de 2020, que representa una disminució del 
17,5 % i, per contra, l’entrada és d’uns 26.335. 

Aquesta destrucció d’empreses té un denominador comú pel que fa a la di-
mensió de les perjudicades. Si bé ha afectat el teixit empresarial en conjunt, la 
gran empresa s’ha caracteritzat per una major resistència en termes econò-
mics. 

Per altra banda, hi ha una variable, no menor, que condicionarà qualsevol de-
cisió que es vulgui prendre; som a l’era postcovid. Aquesta època es carac-
teritza per ser un espai de recuperació progressiva de l’activitat econòmica, 
amb molta més lentitud i limitacions de les esperades, però que té grans inter-
rogants en com acabarà impactant en el teixit productiu. Això és així perquè 
s’ha evidenciat que les limitacions d’activitat econòmica imposades per con-
trolar la pandèmia no han estat compensades amb ajuts directes i coherents 
amb el nivell de pèrdues a les quals s’exposava el teixit productiu. La mostra 
és la impactant pèrdua de teixit productiu que s’està produint, en especial, 
d’empreses de menys dimensió. La destrucció de llocs de treball no s’ha po-
gut atenuar amb les mesures de regulació temporal de l’ocupació i és una re-
alitat que s’imposa.

En aquest escenari, la feblesa de l’economia i la feblesa de la sostenibilitat de 
moltes empreses fa que no es puguin afrontar amb la fortalesa que caldria les 
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reformes estructurals que es necessitarien en matèria de negociació col·lecti-
va, de regulació d’ocupació, de contractació causal, etc. No només aquestes, 
sinó que alhora condicionaran la reforma imprescindible que caldria endegar 
en matèria de polítiques d’ocupació, tant en el desplegament de les actives, 
com en els mecanismes de protecció de les passives, com en els pesos in-
sostenibles que hi ha en comparació amb les existents a la UE.

La prioritat ha de ser centrar-se en la recuperació econòmica del país i en l’ela-
boració d’uns pressupostos amb sensibilitat empresarial que facin possibles 
les partides econòmiques necessàries per impulsar mesures i ajuts directes al 
teixit productiu català.
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ANNEXOS
ANNEX 1. LLISTA D’INFORMES DE 
L’OBSERVATORI DE TREBALL I MODEL 
PRODUCTIU SOBRE L’IMPACTE DE LA  
COVID-19, JUNY DE 2021

1. Fragments de coneixement

• Les hores de treball en temps de COVID-19 
Data de publicació: 08/06/2021
Accés al document:
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/docu-
ments/fragments_de_coneixement/arxius/Les-hores-de-treball-en-temps-
de-COVID-19.pdf

• Creació i destrucció de teixit productiu en temps de COVID
Data de publicació: 21/12/2020
Accés al document:
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/docu-
ments/fragments_de_coneixement/arxius/Creacio-i-destruccio-de-teixit-
productiu-en-temps-de-COVID-Desembre-de-2020.pdf

• L’ajust d’ocupació, en hores treballades
Data de publicació: 17/12/2020
Accés al document:
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/docu-
ments/fragments_de_coneixement/arxius/Lajust-docupacio-en-hores-tre-
ballades.pdf

https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Les-hores-de-treball-en-temps-de-COVID-19.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Les-hores-de-treball-en-temps-de-COVID-19.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Les-hores-de-treball-en-temps-de-COVID-19.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Creacio-i-destruccio-de-teixit-productiu-en-temps-de-COVID-Desembre-de-2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Creacio-i-destruccio-de-teixit-productiu-en-temps-de-COVID-Desembre-de-2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Creacio-i-destruccio-de-teixit-productiu-en-temps-de-COVID-Desembre-de-2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Lajust-docupacio-en-hores-treballades.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Lajust-docupacio-en-hores-treballades.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Lajust-docupacio-en-hores-treballades.pdf
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2. Publicacions periòdiques

• Població amb discapacitat i mercat de treball. Any 2020
Data de publicació: 06/05/2021
Accés al document:
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/04_-_focus/colectius_
socials/03_-_poblacio_amb_discapacitat_i_mercat_de_treball/poblacio_
discapacitat_mercat_treball/Poblacio-amb-discapacitat-i-mercat-de-tre-
ball-2020.pdf

• Rotació laboral a Catalunya. Any 2020
Data de publicació: 25/03/2021
Accés al document:
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/
treball/estudis/rotacio_laboral/arxius/informe_rotacio_laboral_2020.pdf

• Balanç de la contractació laboral a Catalunya. Any 2020
Data de publicació: 26/01/2021
Accés al document:
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/
treball/estudis/contractacio/2020/arxius/Balanc-contractacio-2020.pdf

• Nota sobre els resultats de l’Enquesta de Població Activa a nivell 
sectorial. Publicació trimestral
Accés a les edicions:
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_tre-
ball/poblacio_activa_ocupacio_i_atur_estimats/principals_resultats_epa/
nota_resultats_epa_nivell_sectorial/

• Evolució i perfil del treball autònom. Publicació trimestral
Accés a les edicions:
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/treball_autonom/
index-.html

https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/04_-_focus/colectius_socials/03_-_poblacio_amb_discapacitat_i_mercat_de_treball/poblacio_discapacitat_mercat_treball/Poblacio-amb-discapacitat-i-mercat-de-treball-2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/04_-_focus/colectius_socials/03_-_poblacio_amb_discapacitat_i_mercat_de_treball/poblacio_discapacitat_mercat_treball/Poblacio-amb-discapacitat-i-mercat-de-treball-2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/04_-_focus/colectius_socials/03_-_poblacio_amb_discapacitat_i_mercat_de_treball/poblacio_discapacitat_mercat_treball/Poblacio-amb-discapacitat-i-mercat-de-treball-2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/04_-_focus/colectius_socials/03_-_poblacio_amb_discapacitat_i_mercat_de_treball/poblacio_discapacitat_mercat_treball/Poblacio-amb-discapacitat-i-mercat-de-treball-2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/rotacio_laboral/arxius/informe_rotacio_laboral_2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/rotacio_laboral/arxius/informe_rotacio_laboral_2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/contractacio/2020/arxius/Balanc-contractacio-2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/contractacio/2020/arxius/Balanc-contractacio-2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/poblacio_activa_ocupacio_i_atur_estimats/principals_resultats_epa/nota_resultats_epa_nivell_sectorial/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/poblacio_activa_ocupacio_i_atur_estimats/principals_resultats_epa/nota_resultats_epa_nivell_sectorial/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/poblacio_activa_ocupacio_i_atur_estimats/principals_resultats_epa/nota_resultats_epa_nivell_sectorial/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/afiliacio_ss/evolucio_perfil_treball_autonom/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/afiliacio_ss/evolucio_perfil_treball_autonom/
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• Dones i treball. Publicació trimestral
Accés a les edicions:
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/perspecti-
va-de-genere/Dones-i-treball/

• Butlletí de joves i mercat de treball. Publicació trimestral
Accés a les edicions:
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/col_lectius_soci-
als/joves_i_mercat_de_treball/Butlleti-de-joves/

https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/perspectiva_genere/arxius/Dones-i-treball-3r-trim-2021.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/perspectiva_genere/arxius/Dones-i-treball-3r-trim-2021.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/col_lectius_socials/joves_i_mercat_de_treball/Butlleti-de-joves/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/col_lectius_socials/joves_i_mercat_de_treball/Butlleti-de-joves/
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ANNEX 2. “LA CONTRACTACIÓ LABORAL 
EN PANDÈMIA: UNA ANÀLISI SOBRE EL SEU 
IMPACTE SECTORIAL”, FRANCESC GIBERT 
BADIA (TÈCNIC DE LA SECRETARIA GENERAL 
DEL CONSELL DE RELACIONS LABORALS DE 
CATALUNYA)

El Pla de treball per al 2021 de la Comissió de Seguiment de la Contractació 
Laboral del Consell de Relacions Laborals té com un dels seus objectius ana-
litzar l’impacte de la pandèmia sobre la nova contractació als diferents sectors 
d’activitat a Catalunya. 

Per nova contractació es fa referència als contractes signats durant un de-
terminat període. Les 21 seccions econòmiques de la Classificació Catalana 
d’Activitats Econòmiques (CCAE) conformen els sectors d’activitat objecte 
d’anàlisi. Les dades explotades, d’especial interès per conèixer la conjuntura 
del mercat de treball, provenen del Registre de Contractes del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, el qual nodreix l’eina Consulta interactiva de l’Observatori 
del Treball i Model Productiu. 

Per estudiar l’impacte sectorial de la nova contractació, s’ha optat per calcular 
el diferencial global negatiu de nova contractació creada entre dos períodes 
d’abans i de després de l’inici de la pandèmia, i s’identifica posteriorment qui-
na és la contribució dels diferencials de cada una de les 21 seccions econò-
miques sobre aquest diferencial negatiu global. Interessa, així mateix, conèixer 
la intensitat de la variació de nova contractació sectorial identificant els crei-
xements interanuals a cada secció econòmica. Finalment, es fa un exercici 
comparatiu de les dades catalanes amb les dels informes d’impacte sectorial 
sobre la contractació a escala mundial elaborats per l’Organització Internaci-
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onal del Treball (2021): “Observatorio de la OIT: la COVID-19 y el mundo del 
trabajo. 7a edición”.

Per donar resposta als objectius del Pla de treball, s’han elaborat informes 
detallats per a diferents etapes de la pandèmia. El darrer comprèn tota l’etapa 
que va des del 14 de març de 2020 fins al 28 de febrer de 2021. Com la resta 
d’informes, s’ha publicat al web del Consell de Relacions Laborals. 

Durant el període març 2020-febrer 2021 hi ha hagut un decreixement inte-
ranual de la nova contractació del 36,6 %. Aquestes dades han variat de ma-
nera important en els diferents mesos un funció de les restriccions de les auto-
ritats públiques per fer front a la pandèmia.

Hostaleria és el sector que concentra la major contribució en el diferencial de 
nova contractació no signada. Durant el març 2020-febrer 2021, es formalit-
zen al sector 380.187 contractes menys que en el període març 2019-febrer 
2020. Aquest valor suposa el 41,1 % del diferencial total de contractes no sig-
nats. En altres paraules, quatre de cada deu contractes del diferencial negatiu 
global de nova contractació entre els dos anys pertanyen al sector de l’hosta-
leria. 

Pel que fa a la intensitat de reducció de contractació dins de cada sector, hos-
taleria i activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment lideren la pèrdua de 
contractes signats, amb una disminució del 68,8 % i el 58,0 % respectivament.

El decreixement de contractació per tipus de contracte (indefinit o temporal) 
presenta un valor igual durant tot el període estudiat. Del total de la nova con-
tractació no creada indefinida i temporal durant el període 2020-21 respecte el 
2019-20, hostaleria concentra el 31,7 % i el 40,0 %. Comerç a l’engròs i al de-
tall ocupa la segona posició en la contribució al diferencial negatiu de contrac-
tació indefinida (18,9 %), mentre que activitats administratives i auxiliars ocu-
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pen el segon lloc al diferencial dels temporals (12,8 %). Hostaleria lidera també 
el nivell de decreixement interanual de contractació indefinida i temporal en un 
mateix sector d’activitat, amb un 52,4 % (indefinits) i 71,3 % (temporal) menys.

Segons el sexe, els increments interanuals en el període estudiat presenten 
unes magnituds relativament similars entre homes i dones, amb una reducció 
del 35,6 % de la nova contractació amb contractes signats per homes, i un 
37,6 % per al cas de les dones. 

Hostaleria protagonitza també la contribució al diferencial de contractació fir-
mada per homes: el 34,7 % del diferencial negatiu de contractes firmats per 
homes entre aquests dos períodes pertanyen a aquest sector. Ocupa tam-
bé la primera posició del rànquing en explicar el diferencial en els contractes 
signats per dones (33,6%). Activitats administratives i auxiliars concentren el 
segon major percentatge del diferencial en la contractació d’homes (11,5 %), i 
comerç a l’engròs i al detall explica el segon percentatge més alt en el diferen-
cial de contractació a dones (13,3 %).

Hostaleria és el sector que presenta també unes dinàmiques de decreixement 
intrasectorial més altes (-75 % homes; -74 % dones), seguit d’activitats artísti-
ques i entreteniment (-65 % homes; -62 % dones).

Pel que fa a l’edat de les persones que signen els contractes, els joves conei-
xen una important reducció interanual del 40,2 %. El grup de 25 a 44 anys, el 
35,7 %, mentre que el de majors de 45 anys, el 33,5 %. Hostaleria i comerç a 
l’engròs contribueixen de manera destacada al diferencial interanual en els col-
lectius de menys de 25 anys (34 % i 14 % respectivament). Hostaleria i activi-
tats artístiques i entreteniment protagonitzen també la major intensitat sectorial 
en la disminució de nova contractació per als grups d’edat més joves (70 % i 
61 %).
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La situació catalana sembla presentar grans similituds amb la dinàmica de 
contractació mundial, amb un decreixement de la nova contractació prota-
gonitzada per uns determinats sectors econòmics. No obstant això, d’acord 
amb els estudis que analitzen la situació per al conjunt del món, val a dir que 
Catalunya podria presentar unes tendències més negatives a l’hostaleria, acti-
vitats artístiques, recreatives i d’entreteniment i altres serveis, categoria aques-
ta darrera que essencialment comprèn, d’acord amb la classificació catalana 
d’activitats econòmiques, les activitats associatives, la reparació d’ordinadors i 
articles d’ús personal i domèstic i serveis personals (“no classificats”). Per con-
tra, les indústries manufactureres i el comerç a l’engròs podrien conèixer una 
situació millor al país.
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