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MAPA Ja hi ha més de 85.000
treballadors afectats per ERTO al
Vallès Occidental
Algunes comarques tenen prop d'un 40% dels assalariats en un expedient
temporal; l'hostaleria i la restauració són els àmbits més afectats i les activitats
associatives, on més creixen els darrers dies
Nota sobre el mapa: Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada
comarca, es desplega el seu nom, el nombre d'ERTO aprovats des del 22 de març, els
treballadors afectats (en relació al lloc de treball, no de residència), les que ho estan per ERTO
vinculats al coronavirus i les que no, la quantitat de persones afiliades a la seguretat social el
desembre de 2019, el percentatge d'afectació sobre aquestes dels ERTO, el nombre d'afectats el
7 d'abril i la variació des de llavors. Dades del 16 d'abril.
El nombre de persones afectades per expedients de regulació d'ocupació temporals a Catalunya,
des del 22 de març, supera les 668.000
(https://www.naciodigital.cat/noticia/200628/afectats/pels/erto/catalunya/ja/superen/record/atur/ulti
ma/crisi) segons les dades d'aquest dijous, situant-se per damunt de la xifra del punt àlgid de la
crisi del 2008. La immensa majoria dels casos estan vinculats a la crisi del coronavirus, cosa que
permet que l'empresa s'estalviï pagar bona part de la seguretat social -el 100%, si té menys de
50 treballadors- i que els afectats no consumeixin atur mentre cobrin la prestació, mentre que la
resta ho estan per altres causes.
Al Vallès Occidental s'han aprovat 9.655 expedients que afecten a 85.068 persones de la
comarca. D'aquestes bona part (68.113) estan vinculades a ERTO causats pel coronavirus
mentre que 16.955 s'han tramitat per altres causes. En tota la comarca a finals del 2019 hi havia
328.359 prsones afiliades a la seguretat socialque de les quals un 25,9% han quedat afectades
per ERTO.
Això equival a que el 24% dels treballadors catalans hi estan afectats -agafant de referència la
xifra d'altes a la seguretat social del desembre passat-, però l'impacte és diferent per comarques,
tal com s'observa en el mapa superior. El percentatge assoleix el 41,3% al Garraf, per damunt de
l'Alt Empordà (39,5%), el Baix Penedès (36,7%) o el Baix Empordà (36,1%). En canvi, l'afectació és
força més baixa a la Segarra (13,8%), el Tarragonès (15,8%) o les Garrigues (16,4%). On ha
crescut més la darrera setmana, però, és a la Ribera d'Ebre (+40,5%), més que a l'Urgell
(+27,3%) o l'Alta Ribagorça (+22,4%) i molt per sobre que la mitjana catalana (+6,8%).
Pel que fa als sectors econòmics, el que més ERTO ha fet, en relació a la població ocupada, és
l'agricultura, amb un 41% de treballadors amb un expedient temporal, seguida de la construcció
(31,7%), la indústria (28,6%) i, finalment, els serveis (21,8%). Tot i això, com que aquest és el
sector que ocupa més gent, un 73,4% dels inclosos en un ERTO ho són de l'àmbit dels serveis.
Si es fila més prim, les activitats més afectades -d'entre les que tenen cert volum d'empleats- són
les de vehicles de motor (31.890 treballadors, el 80,3% del total), els hotels i altres allotjaments
(25.485 treballadors, un 65,4%), la restauració (106.971 treballadors, un 64,8%), les activitats
esportives i d'entreteniment (24.497 treballadors, un 56,7%) o la venda i reparació de vehicles
(25.455 treballadors, un 58,9%).
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En canvi, l'afectació és residual a l'administració pública, les farmàcies o els serveis socials.
Igualment, les activitats en què ha crescut més el percentatge d'afectats durant la darrera
setmana són les activitats associatives (5.634, un 45,6% més), la fabricació de begudes (2.490, un
45,1% més) o els materials i equips elèctrics (4.187, un 44% més). Les dades de les 99
activitats en què es distribueixen les diferents ocupacions es troben en la següent taula:
!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void
0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data["datawrapper-height"]){var
t=document.getElementById("datawrapper-chart"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t.style.height=a.data["datawrapperheight"][e]+"px")}})}();
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