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Més de 44.000 afectats per un
ERTO al Camp de Tarragona
A Catalunya, els afectats per ERTO ja superen els 712.000 treballadors

Imatge d'un rètol d'una oficia del SOC a Catalunya | ACN

Des de l'inici de la crisi sanitària, Catalunya ha registrat 96.704 Expedients de Regulació Temporal
d'Ocupació (ERTO) amb un total de 712.086 treballadors afectats, segons les dades d'aquest
dilluns del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Al Camp de Tarragona, 7.635
empreses han registrat expedients amb 44.550 afectats, mentre que a les Terres de l'Ebre el
balanç és de 2.297 expedients i 9.343 persones afectades.
El 93,7% dels expedients, amb el 85,1% dels treballadors afectats, s'han registrat al·legant una
causa de força major. Els nou expedients presentats aquest dilluns s'han concentrat a Barcelona,
que continua sent la demarcació amb més expedients, amb 70.597 ERTO i 559.928 persones.

Les comarques gironines han rebut 10.850 expedients per a 68.108 treballadors. A Lleida n'hi ha
5.325, amb 30.157 persones afectades.
Per sectors
Per activitat econòmica, el sector serveis acumula el 81,38% dels ERTO a Catalunya, amb un total
de 78.705 procediments. Des que va esclatar la crisi del coronavirus, més de mig milió de
persones, concretament 503.490, vinculades al sector terciari s'han quedat sense feina de forma
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temporal. Pel que fa a la indústria, els expedients ja superen els 8.263 i el nombre de persones
afectades és de 141.838. Per altra banda, la construcció suma 7.775 ERTO i 45.423 treballadors
a l'atur, mentre que l'agricultura ha registrat 701 expedients i ha vist com 3.971 persones es
quedaven sense feina de manera temporal.
Si es tenen en compte les divisions econòmiques, segueixen destacant les activitats relacionades
amb el servei de menjar i begudes. En aquest àmbit, 19.140 empreses han presentat expedients
que han afectat un total de 108.546 empleats. A continuació es troba el comerç al detall -sense
tenir en compte la venda de vehicles de motor-, amb 12.655 ERTO i 56.364 treballadors afectats.
Finalment, les activitats relacionades amb els serveis a persones sumen 6.874 expedients i
18.568 persones afectades.

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36684/mes-44000-afectats-erto-al-camp-tarragona
Pagina 2 de 2

