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1.- Introducció 
 

Des de la UGT de Catalunya considerem que les darreres reformes i retallades 

imposades pel govern de l’estat no estan contribuint a la sortida de la crisi sinó tot el 

contrari: més atur, majors nivells de pobresa i descohesió social, menys drets socials i 

laborals, i menors possibilitats de sortir de la crisi en un futur. 

Mentre els diners que arriben d’Europa serveixen per pal·liar la crisi financera, les 

persones treballadores, fonamentalment les que es troben en situació d’atur, continuen 

pagant una crisi que no van causar i patint les conseqüències d’unes polítiques 

econòmiques, dictades per la Unió Europea, basades en l’austeritat i en les retallades, 

que estan servint d’excusa per desmantellar el nostre model d’estat de benestar que 

tants anys i esforços ens ha costat. 

Des de la UGT de Catalunya entenem que les darreres mesures adoptades, (l’augment 

de l’IVA, la rebaixa de les cotitzacions empresarials, les retallades de les prestacions 

per desocupació i del FOGASA, la reforma de l’estructura de l’Administració Territorial, 

la retallada salarial dels treballadors públics i la retallada de les pensions futures) seran 

totalment contraproduents, ja que promouen menys el consum, menys inversió, menys 

activitat, i això ens portarà a més recessió i més atur, com ens indiquen les dades. 

Recordem que aquest any ja es va iniciar amb la reducció del pressupost en polítiques 

actives d’ocupació en 1.557 milions d’euros, un 21,2% respecte l’any anterior, situant 

aquesta partida en 5.765 milions d’euros per tot l’estat espanyol. 

Per Catalunya, la reducció pressupostària és molt més significativa, ja que es tradueix 

en una retallada global del 57% del pressupost de l’any 2011. 

Aquesta reducció repercuteix directament en les polítiques d’orientació i formació 

destinades a les persones en situació de desocupació. 
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Ara, hi hem d’afegir les mesures en matèria d’ocupació aprovades pel RD-Llei 20/2012, 

de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 

competitivitat, i que es concreten en: 

 

• La reducció de les prestacions per desocupació. 

• La reducció de l’acció protectora del FOGASA. 

• L’augment de la base màxima de cotització dels assalariats en 5 punts i en un punt 

la mínima dels autònoms. 

• L’eliminació de les bonificacions a la contractació, excepte les vinculades a nou 
contracte d’emprenedors. 
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2.- Diagnosi general de la població aturada de llar ga durada 
 
Les persones desocupades lluny de reincorporar-se al mercat laboral, acumulen més 

temps a les llistes de l’atur. En aquest sentit, l’atur de llarga durada és un problema 

que cada vegada afecta a més persones del nostre país. 

Recordem alguns efectes de la crisi i les mesures adoptades sobre les persones en 

situació de desocupació: 

 
• A Catalunya l’atur s’ha incrementat en un 6,80% 

El mes de juny d’aquest any 2012, el nombre de persones en situació de 

desocupació registrades a les Oficines de Treball del SOC se situava en 615.576 

persones, 39.182 persones més que el mes de juny de l’any 2011, la qual cosa 

suposa un increment d’un 6,80%. 

 
Atur registrat segons Sexe. Catalunya. Juny 2012 - Juny 2011 

Sexe Juny 2012 Juny 2011 Var. Abs. 
Increment 

% 

Home 317.619 298.074 19.545 6,56 

Dona 297.957 278.320 19.637 7,06 

Total 615.576 576.394 39.182 6,80 
  Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia 

 
L’any 2011 aquest increment va ser d’un 3,99%. 
 

Comparació Juny 2011  - Juny 2010 
 

Juny 2010 Var. Abs. 
Increment 

% 
Home 291.749 6.325 2,17 
Dona 262.512 15.808 6,02 
Total 554.261 22.133 3,99 

          Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia 
 

 

 
Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia 
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• L’atur s’ha disparat entre les persones de 45 a 54 anys i les
anys, amb un increment d’un 14,43% i un 12,98%

El mes de juny de 2012, 260.729 persones en situació d’atur tenen més de 45 
anys, la qual cosa representa el 42,35% del total.
 
 
Les persones de 30 a 44 anys en situació d’atur 
persones registrades a les Oficines de Treball.
 
 
 
 

Atur registrat segons Edat. Catalunya. Juny 2012 

Edat Juny 2012

16-24 

25-29 

30-44 

45-54 

Majors 55 

Total 615.576
        Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia

 

Font: Observatori del Treball, DEMO
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Atur registrat segons durada de la 

La reforma laboral fa disparar l’atur de llarga durada 

L’atur s’ha disparat entre les persones de 45 a 54 anys i les
anys, amb un increment d’un 14,43% i un 12,98% respecte al 2011

El mes de juny de 2012, 260.729 persones en situació d’atur tenen més de 45 
anys, la qual cosa representa el 42,35% del total. 

Les persones de 30 a 44 anys en situació d’atur representen el 40,98% del total de 
persones registrades a les Oficines de Treball. 

Atur registrat segons Edat. Catalunya. Juny 2012 - Juny 2011

Juny 2012 Juny 2011 Var.Abs. 
Increment 

44.982 46.536 -1.554 

57.583 59.399 -1.816 

252.282 241.327 10.955 

146.635 128.142 18.493 

114.094 100.990 13.104 

615.576 576.394 39.182 
Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia 

Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia 
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L’atur s’ha disparat entre les persones de 45 a 54 anys i les majors de 55 
respecte al 2011 

El mes de juny de 2012, 260.729 persones en situació d’atur tenen més de 45 

representen el 40,98% del total de 

Juny 2011 
Increment 

% 

-3,34 

-3,06 

4,54 

14,43 

12,98 

6,80 
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• Al mes de juny de 2012, a Catalunya, gairebé 8 de cada 10 persones les 

persones en situació d’atur tenen com a màxim el Graduat en ESO, 
afectant principalment als col·lectius de 30 a 44 anys i majors de 45 
anys.  

 

Atur registrat segons edat i formació. Catalunya. Juny 2012 

Edat 
Sense estudis/Est. 

Prim. 
ESO FP I FPII 

Estudis 
Universitaris 

Altres 
estudis 

TOTAL 

16-24 4.122 32.027 5.805 1.852 1.167 9 44.982 

25-29 5.696 35.377 5.542 4.214 6.674 80 57.583 

30-44 33.150 147.970 23.449 20.631 26.767 315 252.282 

Majors 45 54.228 166.289 17.403 9.155 13.396 258 260.729 

Total 97.196 381.663 52.199 35.852 48.004 662 615.576 

% 15,79 62,00 8,48 5,82 7,80 0,11 
Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia 

 
 

La manca de formació o de poder acreditar-se professionalment mitjançant 
l’experiència laboral es fa patent en les persones de 30 a 45 anys (181.120 persones) i 
les majors de 45 anys (220.517 persones), que representen el 65,25% de les persones 
en situació d’atur. 

 
 
• L’atur de llarga durada s’ha incrementat en més d’un 10% 

Les persones que estan en situació d’atur des de fa més de 12 mesos són 231.347,  
representen el 37,58% del total de l’atur. Aquest col·lectiu s’ha incrementat en un 
10,54% respecte el mes de juny de 2011. 

 

Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia 

 
  

Atur de llarga durada (més de 12 mesos) Catalunya. 
 Juny 2012 - Juny 2011 

Temps Juny 2012 Juny 2011 Var. Abs. Increment % 

Mes de 12 mesos 231.347 209.289 22.058 10,54 

% sobre total atur 37,58 36,31 
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• L’atur  de més de 6 mesos s’ha incrementat en un 11,57%, i representen 

el 58,12% del total de l’atur 

El mes de juny de 2012, 357.797 persones portaven més de 6 mesos en situació de 
desocupació. L’any 2011 aquest col·lectiu representava el 55,64% del total de 
l’atur. 
 
 

Atur de més de 6 mesos. Catalunya. Juny 2012 - Juny 2011 

Temps Juny 2012 Juny 2011 Var. Abs. Increment 

Mes de 6 mesos 357.797 320.695 37.102 11,57 

% sobre total atur 58,12 55,64 
Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia 

 
 
 
• Les persones en situació d’atur de 30 a 44 anys i les majors de 45 anys 

són les que més temps porten en situació d’atur. 
 
Mes de 6 mesos 

Les persones en situació d’atur de 30 a 44 anys que porten més de 6 mesos 
aturades representen el 21,72% del total de l’atur i el 37,37% del total de les 
persones que porten més de 6 mesos en situació de desocupació. 
 
Les persones en situació d’atur majors de 45 anys que porten més de 6 mesos 
aturades representen el 30,56% del total de l’atur i el 52,58% del total de les 
persones que porten més de 6 mesos en situació de desocupació. 
 
 

Atur registrat de més de 6 mesos, segons edat. Catalunya. 
Juny 2012 

Edat 
Més de 

6 mesos 
% sobre 
total atur 

% sobre atur> 6 mesos 

16-24 12.554 2,04 3,51 

25-29 23.408 3,80 6,54 

30-44 133.712 21,72 37,37 

45-54 98.627 16,02 27,57 

Majors 55 89.496 14,54 25,01 

Total 357.797 58,12 100,00 
                             Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia  
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Mes de 12 mesos 

Les persones en situació d’atur de 30 a 44 anys que porten més de 12 mesos 
aturades representen el 12,51% del total de l’atur i el 33,30% del total de les 
persones en situació d’atur de llarga durada. 
 
Les persones en situació d’atur majors de 45 anys que porten més de 12 
mesos aturades representen el 22,63% del total de l’atur i el 62,22% del total de 
les persones en situació d’atur de llarga durada. 
 
 

Atur registrat llarga durada segons edat. Catalunya. Juny 
2012 

Edat 
Llarga 
durada 

% sobre 
total atur 

% sobre atur 
llarga durada 

16-24 4.406 0,72 1,90 

25-29 10.580 1,72 4,57 

30-44 77.035 12,51 33,30 

45-54 68.417 11,11 29,57 

Majors 55 70.909 11,52 30,65 

Total 231.347 37,58 100,00 
                                Font: Observatori del Treball, DEMO i elaboració pròpia  

 
 
 

• Malgrat l’increment de l’atur, el nombre de persones beneficiàries de 
prestacions  per desocupació només ha augmentat en un 2,33%, i la 
despesa de l’estat en aquestes prestacions en un 3,72% respecte l’any 
anterior 
 

Persones Beneficiàries Prestacions per desocupació.  
Catalunya. Maig 2012 - Maig 2011 

Maig 2012 Maig 2011 Var.Abs. 
Increment 

% 

Prestació contributiva 226.352 224.097 2.255 1,01 

Subsidi per desocupació 173.498 175.423 -1.925 -1,10 

Renda Activa d'Inserció 23.668 14.363 9.305 64,78 

Total 423.518 413.883 9.635 2,33 
Font: SPEE i elaboració pròpia 
 

  



 
 La reforma laboral fa disparar l’atur de llarga durada 
 
 

 

10 

 

Despesa Prestacions per desocupació. Catalunya. 
Maig 2012 - Maig 2011 (en milers d'euros) 

Maig 
2012 Maig 2011 

Var. 
Abs. Increment 

Prestació contributiva 336.159 325.241 10.918 3,36 

Subsidi per desocupació 89.577 88.712 865 0,98 

Renda Activa d'Inserció 9.952 6.117 3.835 62,69 

Total 435.689 420.070 15.619 3,72 
Font: SPEE i elaboració pròpia 

 
 
 

• Pel contrari, el nombre de persones registrades a les Oficines de Treball 
que no cobren cap prestació s’ha incrementat en un 14,30%, ja són 
207.414 persones i representen el 32,87% de les persones en situació 
d’atur registrades 

 

Maig 
2012 

Maig 
2011 Var. Abs. 

Increment 
% 

Atur registrat 630.932 595.342 

No cobren cap prestació 207.414 181.459 25.955 14,30 

% sobre atur registrat 32,87 30,48 
Font: SPEE i elaboració pròpia 

 

 
UNA NOVA AGRESSIÓ SOBRE LES PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: LA 
REDUCCIÓ DE LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ 
 
• Es redueix la quantia de la prestació contributiva del 60% al 50% a partir del dia 

181. 
• Si el treball perdut era a temps parcial, les quanties màximes i mínimes es 

determinen tenint en compte el promig de les hores treballades en els darrers 180 
dies. 

• Noves obligacions per a la persona beneficiària de prestacions, amb les sancions 
corresponents, en cas d’incomplir-les, incloent la suspensió cautelar de l’abonament 
de prestacions. 

• S’elimina el subsidi de desocupació per a majors de 45 anys, mantenint-se en cas 
s’esgotar la prestació per desocupació de nivell contributiu de 720 dies. 

• Increment de l’edat que donava dret al subsidi per desocupació per majors de 52 
anys als 55 anys. 

• Per a la cotització durant la percepció del subsidi per a majors de 55 anys, la base 
serà el topall mínim vigent en cada moment en lloc del 125% del topall mínim. 

• Es modifica la determinació del requisit de carència de rendes. 
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• La simple apreciació d’indicis suficients de frau permet la suspensió de l’abonament 
de prestacions. 

• Augmenten les obligacions del treballador sol·licitant o beneficiari de prestació. 
Aquests hauran d’acreditar davant el SPEE i els SPE autonòmics les actuacions que 
han desenvolupat per buscar activament feina. 

• El treballador perceptor de la prestació aportarà el 100% de la cotització a la 
seguretat social. 

• Compromís d’activitat: s’obliga als perceptors de prestacions per desocupació a 
justificar el número d’empreses visitades i els contactes mantinguts per a la recerca 
de feina. En cas de no aportar documentalment aquestes accions el SPEE pot 
iniciar un expedient sancionador per indicis de frau. 

• Es prohibeix la sortida a l’estranger per qualsevol causa i durada. La interrupció de 
la demanda d’ocupació per aquest motiu implica una suspensió de la prestació per 
desocupació. 

Totes aquestes mesures suposen més retallades en les prestacions 
existents, menys drets i una situació d’indefensió davant les actuacions de 
inspecció i control basades en la sospita. 
 

 

A l’estat espanyol, el 85% de les persones en situació d’atur tenen 
reconeguda una prestació contributiva per un període superior a 6 mesos. 
 
El mes d’abril de 2012, a l’estat espanyol, 1.349.351 persones tenien reconeguda una 
prestació contributiva: 202.100 persones per un període igual o inferior a 6 mesos i 
1.147.251 persones per un període superior a 6 mesos. 
 
És a dir, el 85,02% de les persones beneficiàries d’una prestació contributiva tenen 
reconegut un període de més de 6 mesos, mentre que el 14,98% aquest període 
reconegut és igual o inferior als 6 mesos. 
 
 

Persones Beneficiàries Prestacions per Desocupació 
Contributives segons dret reconegut.  

Espanya. Abril 2012 

Edat 
= o < 6 
mesos > 6 mesos Total 

16-24 26.273 35.046 61.319 

25-29 37.619 126.692 164.311 

30-44 94.436 559.782 654.218 

45-54 32.978 246.989 279.967 

Majors 55 10.794 178.742 189.536 

Total 202.100 1.147.251 1.349.351 

% 14,98 85,02 
Font: SPEE i elaboració pròpia 
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                      Font: SPEE i elaboració pròpia 

 

 
            Font: SPEE i elaboració pròpia 

 
 

 
En aquest sentit, si l’evolució és la mateixa, entre el 80% i el 90% de les 
persones perceptores de prestacions contributives veurien reduïda la 
quantia de la seva prestació en un 10% com a conseqüència de les darreres 
mesures adreçades a retallar les prestacions. 
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3.- Valoracions i propostes 
 
Des de la a UGT  de Catalunya, ara fa un any, dèiem que les persones de 30 a 45 anys 

era un dels col·lectius que més estaven patint els efectes de la crisi, tot i que sempre 

s’ha considerat que tenien els recursos necessaris per a torner al mercat laboral i 

trobar feina,  però actualment en la entrada en vigor de la Reforma laboral (RD3/2012) 

ens trobem davant un nou escenari, on  les persones majors de 45 anys estan patim 

greument aquesta situació, així com del nombre de persones d’aquestes edats que 

passen a formar part de persones en situació d’atur de llarga durada. 

 
Des de la UGT de Catalunya considerem que les noves mesures imposades por el 

Govern de l’Estat i les retallades del Govern de Catalunya, suposen una nova agressió 

al sistema de protecció social del nostre país, aquesta vegada dirigida a les persones 

en situació d’atur. 

 
Es torna a culpabilitzar i a criminalitzar als treballadors i treballadores per la seva 

situació de desocupació, quan en realitat el problema és que no hi ha treball perquè no 

hi ha activitat econòmica. 

 
Reduir la quantia de les prestacions per desocupació per als nous perceptors i 

augmentar el nombre de sancions a les persones en situació d’atur no permetrà, ni  

facilitarà, ni incentivarà que trobin una feina abans, sinó que tindrà uns efectes 

devastadors sobre les condicions de vida i l’augment de la pobresa i la precarietat en 

aquest col·lectiu. 

 
Des de la UGT de Catalunya tornem a manifestar el nostre desacord amb unes 

polítiques inútils, ineficaces i injustes que no serviran per reactivar la nostra economia, 

ni per crear ocupació, sinó tot el contrari. 

 
Ara més que mai són necessàries les polítiques de reactivació econòmica, amb 

l’objectiu de generar ocupació, i polítiques dirigides a les persones, que generin 

confiança, per sortir d’una crisi que ja dura massa temps. 
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Per una altra banda, les retallades en polítiques actives d’ocupació per part del govern 

de l’estat, fa necessari que des del govern de la Generalitat de Catalunya s’inverteixi, 

amb fons propi, en polítiques adreçades a millorar l’orientació i la formació de les 

persones que es troben en situació de desocupació, posant especial atenció a les 

persones majors de 45 anys que són les que presenten més dèficits formatius i més 

temps en situació d’atur. 


