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L’EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL A LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA DE 2006 A 2020;  
(DADES CORRESPONENTS A L’EPA, QUART TRIMESTRE DE CADA ANY) 

 
 
 
ES POSA DE MANIFEST EL MAL COMPORTAMENT GENERAL DEL MERCAT DE TREBALL A LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA, AL QUART TRIMESTRE DE 2020. 
 
LES DADES HAN ESTAT CLARAMENT DESFAVORABLES, EN UN CONTEXT DE CONTINUADA 
ATONIA I DESACCELERACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA, PELS EFECTES DE LA PANDEMIA 
PROVOCADA PEL COVID 19. 
 
LA TENDÈNCIA NEGATIVA, QUE ES VA INICIAR AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020, ES MANTÉ, I 
NO S’ALBIRA CAP CANVI A CURT TERMINI, JA QUE EL PROPER TRIMESTRE: PRIMER DE 2021, 
ENCARA SOL SER MÉS NEGATIU. 
 
LA POBLACIÓ ACTIVA AUGMENTA DE FORMA LIMITADA. TANMATEIX, LA POBLACIÓ 
OCUPADA ES CONTRAU D’UNA FORMA PROU PERCEPCTIBLE. 
 
L’ATUR CREIX DE FORMA MOLT SIGNIFICATIVA, MULTIPLICANT-SE PER GAIREBÉ L’1,5, EN 
TERMES DE POBLACIÓ DESOCUPADA. 
 
LA POBLACIÓ ACTIVA ES TROBA, ENCARA, LLUNY DELS MÀXIMS HISTÒRICS DEL PERÍODE 
2008 – 2011, ON SUPERAVA FOLGADAMENT LES 400 MILERS DE PERSONES. 
 
LA POBLACIÓ OCUPADA TORNA A SITUAR-SE A NIVELLS DE 2010, DESFENT EL CREIXEMENT 
QUE HAVIA EXPERIMENTAT AL QUART TRIMESTRE DE 2019. 
 
CAL RECORDAR QUE, EN QUALSEVOL CAS, EL MERCAT DE TREBALL DEL QUART TRIMESTRE 
DE CADA ANY SOL COMPORTAR-SE DE FORMA EXPANSIVA A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, 
DONCS GAUDEIX DE L’IMPACTE POSITIU DERIVAT DE LA TEMPORADA NADALENCA. 
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PER AQUESTA RAÓ, LES DADES D’OCUPACIÓ I ATUR, QUE SÓN MOLT NEGATIVES, 
ESDEVENEN EN ESPECIALMENT PREOCUPANTS. 
 
LA POBLACIÓ DESOCUPADA SUPERA LES 70,1 MILERS DE PERSONES, PER A SITUAR-SE A 
NIVELLS DE 2009. 
 
CAL TENIR EN COMPTE QUE ROMAN UNA BOSSA PROU SIGNIFICATIVA DE PERSONES EN 
SITUACIO D’EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO), QUE FÀCTICAMENT 
SÓN ATURATS, NI QUE SIGUIN TEMPORALS, PERÒ QUE COMPTEN COM A OCUPATS. 
 
UN COP MÉS, EL MERCAT DE TREBALL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA TORNA A 
COMPORTAR-SE PITJOR QUE A CATALUNYA I QUE A LA RESTA DE LES DEMARCACIONS 
CATALANES. 
 
CAL DESTACAR QUE EL DIFERENCIAL DE LA TAXA D’ATUR ENTRE CATALUNYA I LA PROVÍNCIA 
DE TARRAGONA, ASSOLEIX ELS 3,6 PUNTS. 
 
TANT EL COMPORTAMENT DE LA TAXA D’ACTIVITAT COM DE LA TAXA D’OCUPACIÓ 
CONTINUA SENT COMPARATIVAMENT MÉS NEGATIU A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, ATÈS 
QUE AQUESTES MAGNITUDS ES SITUEN PERCEPTIBLEMENT PER SOTA DE LA MITJANA 
CATALANA. 
 
EL MERCAT DE TREBALL TARRAGONÍ TORNA A EVIDENCIAR UN COMPORTAMENT 
CLARAMENT ESTACIONAL. 
 
LA POBLACIÓ OCUPADA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ MILLORA MARGINALMENT, 
TRENCANT UNA DINÀMICA FORÇA NEGATIVA QUE S’HAVIA PALESAT ELS DARRERS ANYS. 
 
CONTRÀRIAMENT, L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA CAU DE FORMA PERCEPTIBLE, TOT I QUE LA 
SEVA PARTICIACIÓ CONTINUA SENT RELLEVANT, AMB UN MAJOR PES SOBRE LA POBLACIÓ 
OCUPADA QUE A ALTRES ÀMBITS DE CATALUNYA. 
 
EL COMPORTAMENT DEL SECTOR SERVEIS CONTINUA PALESANT L’ELEVAT NIVELL DE 
TERCIARITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA, I L’OCUPACIÓ RAU EN MÀXIMS HISTÒRICS. 
 
GLOBALMENT, I COM A FET MÉS SIGNIFICATIU, EL PES DE L’OCUPACIÓ AL SECTOR TERCIARI 
DE L’ECONOMIA DE TARRAGONA ESDEVÉ EN ACLAPARADOR, PERÒ LA INDÚSTRIA RETÈ UN 
PROTAGONISME QUE LA RECENT CRISI ECONÒMICA NO HA EROSIONAT. 
 
 
 
Introducció. 
 
L’evolució de l’atur a la província de Tarragona, d’acord amb les dades publicades per 
l’Enquesta de Població Activa (EPA), elaborada per l’Instituto Nacional de Estadística (INE), 
corresponents al quart trimestre de 2020, és molt negativa, atès que es palesa un significatiu 
augment tant de la taxa com de la població desocupada envers el mateix període de 2019. 
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Els efectes de la pandèmia provocada pel COVID 19 es van palesant cada cop amb més 
intensitat, tot i les mesures que les administracions han anat instrumentant per apaivagar 
l’impacte sobre l’economia de les mesures de tancament o restricció que s’han anat adoptant. 
 
En el context d’una crisi econòmica sense precedents, no ja per la seva intensitat, sinó pel fet 
que ha estat induïda per les autoritats, amb l’objectiu de prevenir l’expansió de la malaltia i 
evitar una crisi sanitària, el mercat de treball s’ha vist directament afectat. 
Val a dir que aquest canvi de tendència, que es va materialitzar el primer trimestre de 2020, 
hauria estat molt més intens si s’haguessin tingut en compte dues circumstàncies prou 
rellevants: 
 
 L’EPA no considera com a desocupats als treballadors afectats pels expedients de regulació 

temporal de l’ocupació (ERTO’s). 
 
 L’EPA no considera desocupats als treballadors que han passat directament a la situació 

d’inactivitat, ja que havent perdut la feina els hi ha estat impossible cercar-ne de nova. 
 
A hores d’ara, i com es podrà apreciar en aquest mateix informe, el pes dels treballadors que 
s’han acollit a la figura dels ERTO’s continua sent prou significatiu, sobretot a les activitats 
relacionades amb el sector serveis, i els efectes finals sobre l’ocupació i l’atur encara no es 
poden donar com a totalment evidenciats. 
 
El deteriorament del mercat de treball continua, i cal retrotraure’s als anys 2009 o 2010 per 
apreciar l’impacte real. 
 
En aquesta línia, les dades de contagis que s’estan coneixent mentre aquest informe s’està 
redactant, no inviten a l’optimisme, per la qual cosa, els episodis de significatives restriccions, 
que poden afectar el normal desplegament de l’activitat econòmica, poden ser importants i 
creixents, tot repercutint en els nivells d’ocupació.  
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De fet, s’està constatant que rere un període de relaxació de les mesures, apareixen amb 
singular virulència episodis de nous contagis i, posteriorment, de defuncions, que només es 
redrecen quan s’adopten noves restriccions. 
 
Aquesta dinàmica només es podrà superar quan els nivells de vacunació hagin assolit xifres 
rellevants, que generin una situació d’immunitat acceptable. 
 
Des d’una altra perspectiva, el mercat de treball tarragoní continua donant una imatge de 
major feblesa comparativa, sobretot si es té en compte la deficient evolució de la taxa 
d’ocupació, que també se situa clarament per sota de la de Catalunya. 
 
Si a aquest fet, s’afegeix que el mercat de treball de la demarcació de Tarragona presenta la 
taxa d’activitat més baixa de les províncies catalanes, s’està davant d’un escenari 
comparativament més negatiu.  
 

 
 
En aquest sentit, la població ocupada al quart trimestre de 2020 se situa en 331,2 milers de 
persones, un 8,03% per sota de les dades de 2006: punt de partida de la sèrie històrica 
considerada, i un més que significatiu 11,56% per sota del màxim de la sèrie, assolit al mateix 
període de 2007. 
 
Aquesta dada, juntament amb la taxa d’atur, esdevé en l’evidència més clara del 
deteriorament i manca de normalització del mercat de treball tarragoní, ja que la seva mida 
roman clarament per sota de les xifres d’abans de la crisi econòmica: 2006 – 2008. 
 
La població activa presenta un creixement marginal, i el seu nivell resta encara lluny de les 
xifres màximes assolides a la sèrie històrica considerada: 2009, 2010 i 2013. 
 
L’atur presenta una evolució molt negativa, que trenca les dinàmiques de progressiva correcció 
que es van endegar el 2013, i que varen situar la taxa en nivells prou reduïts, des del punt de 
vista comparatiu, al quart trimestre de 2019. En aquest sentit, cal destacar el significatiu 
augment de la desocupació en valors absoluts, amb un increment de 23,1 milers de persones. 
 

Evolució del mercat de treball de la província de Tarragona

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolució

Població més 16 anys 621,7 646,8 656,8 658,3 660,0 661,3 657,5 651,2 647,4 647,8 649,9 651,2 658,8 670,2 677,9 9,04%

Població activa 384,9 402,1 412,0 399,0 413,8 414,9 402,4 408,4 399,5 399,9 377,4 391,2 389,6 392,7 401,3 4,26%

Població ocupada 360,1 374,5 355,4 328,5 332,2 324,2 299,6 299,6 307,1 312,5 311,7 329,0 329,7 345,7 331,2 -8,03%

Població desocupada 24,7 27,6 56,6 70,5 81,6 90,7 102,8 108,8 92,3 87,4 65,7 62,3 59,9 47,0 70,1 183,81%

Taxa d'atur 6,4 6,9 13,7 17,7 19,7 21,9 25,5 26,6 23,1 21,9 17,4 15,9 15,4 12,0 17,5 11,1

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, excepte la taxa d'atur, que corresponen al quart trimestre de cada any.
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El problema, a hores d’ara, és la dificultat per albirar quin serà el sentit de la recuperació, i la 
situació efectiva d’aquí a uns mesos. 
 
Les incerteses són extraordinàries. Hom dóna gairebé per perdut el període de vacances de la 
Setmana Santa, amb el consegüent impacte sobre el sector turístic, especialment important a 
les contrades tarragonines. 
 
La temporada estiuenca només serà possible afrontar-la amb èxit si el nivell de vacunacions, 
no només a Espanya, sinó a la resta de països de l’entorn, assoleix xifres rellevants, la qual cosa 
encara resta molt lluny de confirmar-se, ja que els continuats endarreriments dels processos 
d’immunització estan generant un notable nivell de preocupació. 
 
Un retard persistent en la vacunació pot arribar a enfonsar la temporada turística estiuenca, 
que és la més important en termes quantitatius, endarrerint notablement la recuperació 
econòmica. 
 
Addicionalment, una part molt important del sector productiu, sobretot de petites i mitjanes 
empreses i autònoms, més relacionats amb la prestació de serveis a les persones, estan 
artificialment sostinguts amb els mecanismes que les autoritats han anat instrumentant. 
 
Caldrà veure com reaccionen aquestes empreses, vers la retirada dels estímuls i dels ajuts, puix 
la seva viabilitat resta clarament qüestionada. 
 
Complementàriament, cal tenir en compte que els quarts trimestres de cada any recullen 
l’impacte de la temporada nadalenca, que afecta molts subsectors vinculats amb el consum: 
comerç al detall i a l’engròs, transport, etc.  
 
Aquest fet provoca que les xifres d’atur i ocupació siguin especialment decebedores, i que el 
primer trimestre de 2021 mogui a una especial preocupació. 
 
En qualsevol cas, el comportament de la població ocupada, veritable termòmetre de la mida 
del mercat de treball, ja que recull a les persones que efectivament estan treballant, roman 
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perceptiblement per sota de les xifres d’abans de l’inici de la crisi econòmica, i tona a 
deteriorar-se de forma prou significativa. 
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El comportament de l’atur a la demarcació de Tarragona vers la resta de Catalunya. 
 
L’evolució de l’atur a la província de Tarragona segueix sent comparativament pitjor que a la 
resta de les demarcacions catalanes, i que a Catalunya en el seu conjunt. 
 
Val a dir que el diferencial desfavorable que es va obrir amb una notable intensitat el 2013, 
entre la taxa d’atur de la província de Tarragona i la mitjana de Catalunya, se segueix 
mantenint, ja que al quart trimestre de 2020 aquest s’ha situat en 3,6 punts, un dels 
diferencials més acusats dels darrers anys. 
 
En aquesta línia, el diferencial de la taxa d’atur de la província de Tarragona vers la de 
Catalunya, als quarts trimestres de cada any, han evolucionat d’una forma notablement 
erràtica des de 2008. 
 
Així, hi ha hagut períodes on el diferencial, sempre negatiu, ha estat mínim: acostant-se al punt 
percentual, i d’altres, han superat amb escreix els quatre punts. 
 
Tot plegat, i assumint l’esmentada volatilitat, confirma la pitjor evolució comparativa del 
mercat de treball de la província de Tarragona vers al de Catalunya. 
 
En aquesta línia, cal remarcar que les eventuals reduccions de caràcter puntual d’aquest 
diferencial no es confirmen, i segueix persistint una notable atonia del comportament 
comparatiu de l’atur de la demarcació de Tarragona vers a la resta de Catalunya.  
 

 
 
Val a dir que el gap de referència continua sent una preocupació constant, ja que segueix 
allunyant el comportament del mercat de treball de la província de Tarragona del de la resta 
de Catalunya, tot evidenciant una capacitat comparativament pitjor del teixit productiu de la 
demarcació per a generar ocupació en temps de bonança, vers a la resta de províncies 
catalanes. 
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Les conseqüències econòmiques de la pandèmia no han fet sinó agreujar la mida d’aquest 
diferencial, fent-lo més significatiu, i acostant-lo als màxims històrics de la sèrie. 
 

 
 
Igualment cal ressaltar que, des d’una altra perspectiva, l’estacionalitat persisteix com a 
característica pròpia del mercat de treball tarragoní, tot motivada per la importància creixent 
de l’activitat turística, en un context de màxima terciarització, i que aquest fenomen també 
repercuteix en la definició dels nivells d’atur. 
 
En qualsevol cas, i com a resum, cal destacar que s‘ha tornat a ampliar el diferencial entre la 
taxa d’atur que palesa la província de Tarragona i Catalunya. 
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El comportament de les taxes d’activitat i d’ocupació a la demarcació de Tarragona vers la 
resta de Catalunya. 
 
El comportament de les taxes d’activitat i d’ocupació a la demarcació de Tarragona també 
confirma, amb tota claredat, la pitjor evolució comparativa del seu mercat de treball. 
 
Així, si s’observa l’evolució de la taxa d’activitat, es palesa que a Catalunya aquest indicador 
sempre ha superat al que presenta la demarcació de Tarragona, quan s’analitza el 
comportament dels quarts trimestres de cada any. La diferència actual (quart trimestre de 
2020) se situa en dos punts, tot mantenint la tendència històrica esmentada que, val a dir, 
oscil·la notablement en funció de l’evolució de la temporada turística. 
 
En aquesta línia, cal destacar que el diferencial assolit al quart trimestre de 2020 se situa a 
nivells prou elevats, dins de la sèrie temporal considerada, la qual cosa evidencia fins a quin 
punt l’evolució del mercat de treball de la província de Tarragona és estructuralment pitjor a la 
de Catalunya, des d’un punt de vista comparatiu. 
 

 

 

L’evolució de la taxa d’ocupació és, igualment, molt similar a la que palesa la taxa d’activitat, 
quan es parla de tendència, tot destacant que la província de Tarragona presenta el pitjor 

Evolució de la taxa d'activitat a Catalunya i a les províncies catalanes

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 63,0 63,6 64,1 63,1 63,8 63,6 63,2 63,0 62,6 62,0 61,6 61,7 61,7 61,6 61,2

Barcelona 63,1 64,1 64,2 63,6 64,1 63,9 63,5 62,9 62,5 61,9 62,3 62,0 61,9 61,7 61,4

Girona 65,6 63,6 65,6 63,2 65,3 63,8 63,6 64,4 64,4 62,4 61,8 61,9 62,2 62,6 61,0

Lleida 60,2 59,6 63,8 62,3 59,4 61,9 61,9 62,7 62,3 63,2 59,1 60,3 62,6 63,7 63,0

Tarragona 61,2 62,2 62,7 60,6 62,7 62,8 61,2 62,7 61,7 61,7 58,1 60,1 59,1 58,6 59,2

Diferencial 1,8 1,4 1,4 2,5 1,1 0,8 2,0 0,3 0,9 0,3 3,5 1,6 2,6 3,0 2,0

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en percentatge, que corresponen al quart trimestre de cada any.

Diferencial taxa d'ocupació: Tarragona vers Catalunya
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registre de totes les demarcacions catalanes, amb una notable diferència, tal com s’evidencia 
al quadre adjunt: 
 

 
 
El diferencial entre les taxes d’ocupació de Catalunya i de la província de Tarragona al quart 
trimestre de 2020 se situa a prop dels màxims històrics: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evolució de la taxa d'ocupació a Catalunya i a les províncies catalanes

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 58,9 59,5 56,6 52,5 52,4 50,6 48,1 49,2 50,2 51,0 52,5 53,9 54,4 55,1 52,7

Barcelona 58,8 60,1 56,9 52,8 52,7 51,1 48,2 49,4 50,3 51,3 53,1 54,5 54,9 55,2 53,0

Girona 61,0 57,9 56,5 51,2 53,2 49,0 48,5 49,1 50,0 50,1 52,2 53,5 55,5 56,7 52,7

Lleida 57,7 57,7 57,8 54,2 50,7 51,2 50,8 52,6 53,3 54,2 52,8 53,4 55,0 57,7 56,1

Tarragona 57,9 57,9 54,1 49,9 50,3 49,0 45,6 46,0 47,4 48,2 48,0 50,5 50,0 51,6 48,9

Diferencial 1,0 1,6 2,5 2,6 2,1 1,6 2,5 3,2 2,8 2,8 4,5 3,4 4,4 3,5 3,8

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en percentatge, que corresponen al quart trimestre de cada any.

Diferencial taxa d'ocupació: Tarragona vers Catalunya
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L’estructura de la població ocupada. 
 
L’estructura de la població ocupada demostra l’extraordinari nivell de terciarització assolit per 
part del teixit productiu tarragoní, ja que són els serveis l’única activitat que efectivament ha 
generat ocupació entre els quarts trimestres que van de 2006 a 2020.  
 
En aquesta línia, cal posar de manifest que l’ocupació en valors absoluts del sector terciari al 
quart trimestre de 2020, tot i la intensitat de la crisi econòmica, ha assolit xifres properes als 
màxims històrics de la sèrie contemplada, i que es van materialitzar el 2019. 
 
Aquest fet no amaga que, l’impacte més gran de la caiguda de l’activitat econòmica s’acabarà 
palesant al sector serveis, per l’extraordinària repercussió que està tenint la crisi sobre 
l’activitat turística, en general i, concretament, sobre els sectors de consum social: l’hostaleria, 
el comerç al detall de caràcter presencial, els serveis a les persones i el transport de 
passatgers, en particular. 
 
Quan es materialitzin les xifres reals de desocupació, provocades pel tancament d’una bona 
part dels equipaments turístics, per l’absència de visitants estrangers, i es palesi el veritable 
impacte sobre l’hostaleria, el comerç al detall i els altres subsectors esmentats, el volum de la 
població ocupada al sector serveis caurà ostensiblement. 
 
Cal no oblidar que aquesta crisi està repercutint d’una forma singularment intensa a les 
economies on el sector terciari és una de les activitats més significatives i, sobretot, si es tracta 
de serveis a les persones. Val a dir que el turisme és l’exemple paradigmàtic d’aquesta 
circumstància. 
 
L’ocupació del sector de la construcció ha redreçat mínimament la seva tendència negativa, ja 
que se situa pel damunt dels darrers quarts trimestres de 2018 i 2019, amb 24,4 milers de 
persones, sense consolidar encara la dinàmica moderadament expansiva que s’havia iniciat el 
2017. 
 
Tot i aquesta mínima recuperació de l’ocupació del sector de la construcció a la demarcació de 
Tarragona, que cal esperar no sigui un cop més transitòria, l’evolució del mercat de treball 
continua palesant una posició molt precària, i confirma que no s’experimentarà una veritable 
normalització dels nivells d’atur, fins que aquest sector comenci a verificar augments 
perceptibles dels seus nivells d’activitat. 
 
El sector industrial, que fins al 2019 presentava un comportament força diferenciat, i que havia 
palesat una capacitat contrastada per a millorar la seva posició comparativa, ha tornat a 
evidenciar xifres força negatives, amb una perceptible caiguda del nivell d’ocupació. 
 
És ben cert que la població ocupada a la indústria segueix constituint un referent de la 
capacitat d’efectiva diversificació de l’economia de la província de Tarragona, però no deixa de 
ser molt preocupant que s’estigui destruït un volum d’ocupació tan significatiu en un temps 
tan curt. 
 
En aquest context, val a dir que el pes del sector industrial (secundari), se situa encara en 
nivells força positius, amb un 17,84% del total de la població ocupada. Complementàriament, 
el pes dels serveis (sector terciari), assoleix el 70,89% del total de la població ocupada a la 
demarcació de Tarragona. 
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Globalment, tots els sectors productius viuen un impàs, ja que fins que la situació de la 
pandèmia millori, rere les campanyes de vacunació, serà difícil parlar de normalitat. 

 
 

 
 
Per altra banda, cal palesar l’evolució que han experimentat des de 2006 tant el sector 
industrial com el de la construcció, on en el cas d’aquest darrer, el nivell d’ocupació es troba 
en mínims històrics. 
 
En aquesta línia, cal evidenciar que la indústria presenta un comportament molt més positiu, 
tot situant-se a hores d’ara molt a prop dels nivells de l’inici de la sèrie històrica considerada. 
 

 
 
  

Evolució del nombre d'ocupats a la província de Tarragona, per sectors

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolució

Primari 20,6 16,1 20,6 15,0 19,8 18,0 14,7 13,3 11,9 16,6 18,2 15,2 19,2 13,7 12,9 -37,38%

Secundari (indústria) 68,1 71,1 64,9 57,2 62,5 60,1 52,8 48,9 57,0 53,7 58,0 61,2 63,6 63,8 59,1 -13,22%

Construcció 66,7 69,7 47,3 36,0 34,8 31,4 27,1 26,3 23,2 23,4 21,0 26,7 23,3 20,1 24,4 -63,42%

Terciari (serveis) 204,7 217,6 222,6 220,3 215,1 214,7 205,1 211,1 215,0 218,6 214,6 225,9 223,6 248,1 234,8 14,70%

Total 360,1 374,5 355,4 328,5 332,2 324,2 299,7 299,6 307,1 312,3 311,8 329,0 329,7 345,7 331,2 -8,03%

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al quart trimestre de cada any.

Composició de l'ocupació a la província de Tarragona, per sectors

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolució

Primari 5,72% 4,30% 5,80% 4,57% 5,96% 5,55% 4,90% 4,44% 3,87% 5,32% 5,84% 4,62% 5,82% 3,96% 3,89% -1,83%

Secundari (indústria) 18,91% 18,99% 18,26% 17,41% 18,81% 18,54% 17,62% 16,32% 18,56% 17,20% 18,60% 18,60% 19,29% 18,46% 17,84% -1,07%

Construcció 18,52% 18,61% 13,31% 10,96% 10,48% 9,69% 9,04% 8,78% 7,55% 7,49% 6,74% 8,12% 7,07% 5,81% 7,37% -11,16%

Terciari (serveis) 56,85% 58,10% 62,63% 67,06% 64,75% 66,22% 68,44% 70,46% 70,01% 70,00% 68,83% 68,66% 67,82% 71,77% 70,89% 14,05%

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: l’evolució reflexa la diferència del pes percentual de 2020 vers la de 2006 (dades corresponents al quart trimestre).
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L’atur a la demarcació de Tarragona vers la resta de províncies espanyoles. 
 

    
    

Taxa d'atur; quart trimestre de 2020

Província Taxa

1 Huelva 27,16

2 Ceuta 26,74

3 Palmas, Las 25,88

4 Cádiz 24,91

5 Granada 24,84

6 Santa Cruz de Tenerife 24,53

7 Melilla 23,83

8 Córdoba 23,75

9 Badajoz 22,91

10 Jaén 22,75

11 Sevilla 22,44

12 Almería 21,15

13 Toledo 19,85

14 Alicante 19,41

15 Málaga 19,32

16 Cáceres 18,52

17 Ciudad Real 17,49

18 Tarragona 17,47

19 Albacete 17,44

20 Balears, Illes 17,34

21 Ávila 16,06

22 Salamanca 15,75

23 Murcia 15,39

24 Valencia 14,65

25 Castellón 14,12

26 Guadalajara 13,96

27 Barcelona 13,67

28 Madrid 13,53

29 Asturias 13,50

30 Girona 13,33

31 Pontevedra 13,27

32 Zaragoza 12,92

33 Cuenca 12,73

34 Huesca 12,46

35 León 12,07

36 Bizkaia 11,86

37 Cantabria 11,79

38 Navarra 11,65

39 Coruña, A 11,63

40  Zamora 11,47

41 Valladolid 11,35

42 Lleida 10,98

43 Rioja, La 10,36

44 Ourense 10,26

45 Álava 9,99

46 Palencia 9,64

47 Burgos 9,40

48 Teruel 9,25

49 Lugo 8,25

50 Segovia 8,21

51 Soria 7,67

52 Gipuzkoa 7,02

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), 

Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Taxa d’activitat a la demarcació de Tarragona i comparativa vers a la resta de províncies 
espanyoles. 
 

     

Taxa d'activitat; quart trimestre de 2020

Província Taxa

1 Melilla 65,54

2 Madrid 63,33

3 Lleida 62,97

4 Guadalajara 62,50

5 Balears, Illes 61,79

6 Barcelona 61,35

7 Toledo 61,02

8 Girona 60,86

9 Segovia 59,95

10 Almería 59,73

11 Rioja, La 59,41

12 Tarragona 59,19

13 Zaragoza 59,01

14 Albacete 58,90

15 Murcia 58,81

16 Navarra 58,07

17 Castellón 58,00

18 Córdoba 57,91

19 Valencia 57,89

20 Santa Cruz de Tenerife 57,79

21 Sevilla 57,53

22 Málaga 57,43

23 Huesca 57,35

24 Palmas, Las 57,08

25 Gipuzkoa 57,04

26 Burgos 57,01

27 Alicante 56,99

28 Soria 56,88

29 Valladolid 56,75

30 Ceuta 56,05

31 Teruel 55,83

32 Badajoz 55,73

33 Ávila 55,63

34 Granada 55,52

35 Cádiz 55,17

36 Álava 55,11

37 Cuenca 54,85

38 Bizkaia 54,66

39 Huelva 54,57

40 Palencia 54,56

41 Ciudad Real 54,46

42 Cantabria 54,12

43 Jaén 53,67

44 Cáceres 53,54

45 Pontevedra 53,23

46 Coruña, A 53,00

47 Salamanca 52,83

48 Lugo 52,07

49  Zamora 50,82

50 Asturias 50,18

51 León 48,51

52 Ourense 47,19

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), 

Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Taxa d’ocupació a la demarcació de Tarragona i comparativa vers a la resta de províncies 
espanyoles. 
 

    

Taxa d'ocupació; tercer trimestre de 2020

Província Taxa

1 Lleida 56,05

2 Segovia 55,02

3 Madrid 54,76

4 Guadalajara 53,78

5 Rioja, La 53,26

6 Gipuzkoa 53,03

7 Barcelona 52,97

8 Girona 52,75

9 Soria 52,52

10 Burgos 51,65

11 Zaragoza 51,38

12 Navarra 51,30

13 Balears, Illes 51,08

14 Teruel 50,67

15 Valladolid 50,31

16 Huesca 50,20

17 Melilla 49,93

18 Castellón 49,81

19 Murcia 49,75

20 Álava 49,60

21 Valencia 49,41

22 Palencia 49,30

23  Toledo 48,90

24 Tarragona 48,85

25 Albacete 48,63

26 Bizkaia 48,18

27 Cuenca 47,87

28 Lugo 47,77

29 Cantabria 47,74

30 Almería 47,09

31 Coruña, A 46,83

32 Ávila 46,69

33 Málaga 46,34

34 Pontevedra 46,17

35 Alicante 45,92

36  Zamora 44,99

37 Ciudad Real 44,94

38 Sevilla 44,63

39 Salamanca 44,51

40 Córdoba 44,16

41 Cáceres 43,63

42 Santa Cruz de Tenerife 43,62

43 Asturias 43,41

44 Badajoz 42,96

45 León 42,66

46 Ourense 42,35

47 Palmas, Las 42,31

48 Granada 41,73

49 Jaén 41,46

50 Cádiz 41,42

51 Ceuta 41,07

52 Huelva 39,75

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), 

Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Nota explicativa: 
 
Taxa d’activitat: població activa / població amb edat de treballar (de 16 a 65 anys) 
 
Taxa d’ocupació: població ocupada / població amb edat de treballar (de 16 a 65 anys)  
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Conclusions. 
 
El comportament diferenciat del mercat de treball tarragoní vers al català, ve cridant 
constantment l’atenció des de 2013, en un context on els diferencials, en termes de taxa 
d’activitat, d’atur i d’ocupació, segueixen essent negatius, en tots els casos. 
 
Així, es palesa que la taxa d’atur ve essent constantment superior a la demarcació de 
Tarragona que a la resta de províncies catalanes, i que les taxes d’activitat i d’ocupació rauen 
permanentment per sota, amb diversa intensitat. 
 
Aquest fet característic persisteix, tot i l’existència de puntuals millores que, val a dir, no es 
consoliden. 
 
Així, si s’analitza el comportament de la població activa, la tendència de la província de 
Tarragona ha estat històricament molt similar a la de totes les demarcacions catalanes, tot i 
que puntualment ha palesat canvis més sobtats. 
 

 
 

 
 
Contràriament, i si bé la província de Tarragona presenta els esmentats diferencials negatius, 
pel que fa a les taxes d’activitat, d’atur i d’ocupació, el comportament de la població activa, 
prenent com a referència el 2006, és prou positiu, tot palesant millors xifres puntuals que la 
resta de demarcacions. 

Evolució de la població activa, 2006 - 2020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 3.762,6 3.873,0 3.957,4 3.903,8 3.947,5 3.940,6 3.887,7 3.838,3 3.804,6 3.770,5 3.761,1 3.795,4 3.842,5 3.883,9 3.878,5

Barcelona 2.794,1 2.882,0 2.918,5 2.895,9 2.920,1 2.910,7 2.874,3 2.816,4 2.796,2 2.771,8 2.800,9 2.813,4 2.846,1 2.870,1 2.863,7

Girona 377,0 378,8 398,5 385,4 399,7 391,9 389,2 391,1 388,8 375,7 374,3 378,5 384,9 393,4 387,1

Lleida 206,7 210,1 228,4 223,4 213,9 223,1 221,7 222,4 220,2 223,0 208,5 212,3 221,9 227,7 226,5

Tarragona 384,9 402,1 412,0 399,0 413,8 414,9 402,4 408,4 399,5 399,9 377,4 391,2 389,6 392,7 401,3

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al quart trimestre de cada any.
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Contràriament, el comportament de la població ocupada, prenent com a referència el 2006, és 
clarament més negatiu a la província de Tarragona que a la resta de demarcacions catalanes, la 
qual cosa confirma la comparativament pitjor taxa d’ocupació evidenciada. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que el punt de partida de la demarcació de Tarragona, 
tant en termes de taxa d’activitat com d’ocupació, és força baix, ja que sempre s’ha situat per 
sota de les xifres que han palesat les províncies de Barcelona i de Girona i, per tant, de la 
mitjana catalana. 
 
Esmentat d’una altra manera, la mida del mercat de treball de la província de Tarragona 
sempre ha estat comparativament inferior a la que han presentat Barcelona o Girona, i aquest 
fet no s’ha vist modificat per l’evolució dels darrers períodes. 
 
 
  

Evolució de la població ocupada, 2006 - 2020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 3.515,9 3.621,3 3.492,4 3.243,9 3.242,3 3.136,6 2.962,1 2.998,8 3.048,1 3.101,9 3.202,6 3.316,2 3.391,1 3.478,1 3.340,6

Barcelona 2.606,8 2.698,9 2.586,7 2.408,0 2.401,4 2.326,7 2.183,9 2.214,1 2.251,0 2.296,6 2.388,3 2.472,2 2.523,3 2.569,7 2.472,3

Girona 350,9 344,5 343,3 312,7 326,0 301,0 296,6 298,4 301,7 301,6 316,2 327,0 343,3 356,1 335,5

Lleida 198,1 203,4 207,0 194,7 182,8 184,6 182,0 186,7 188,3 191,2 186,4 188,1 194,8 206,5 201,6

Tarragona 360,1 374,5 355,4 328,5 332,2 324,2 299,6 299,6 307,1 312,5 311,7 329,0 329,7 345,7 331,2

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al quart trimestre de cada any.
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El comportament de l’ocupació per grans sectors de l’activitat econòmica. 
 
L’evolució de l’ocupació de la construcció palesa el decebedor comportament d’aquest sector, 
tot motivat per un baix nivell d’activitat. La tendència a la destrucció d’ocupació no es redreça. 
I els puntuals canvis de tendència no es consoliden en absolut. 
 

 
 

 
 
Les xifres d’ocupació al sector de la construcció segueixen palesant una forta atonia, i a la 
demarcació de Tarragona presenten les dades més negatives de totes les províncies catalanes, 
tot evidenciant un fort diferencial que no deixa d’ampliar-se. 
 
Com a novetat, val a dir que els canvis de tendència experimentats pel sector de la construcció 
a les demarcacions de Barcelona i de Girona tampoc s’han consolidat, i el quart trimestre de 
2020 palesa una contracció perceptible de l’ocupació arreu de Catalunya. 
 
Per altra banda, i com ja s’ha posat de manifest, l’ocupació del sector terciari es troba a prop 
dels màxims històrics de la sèrie 2006 - 2020, per la qual cosa, la seva contribució a conformar 
les variables més significatives i que defineixen al mercat de treball, és netament positiva.  
 
Tanmateix, els efectes de la crisi provocada per la pandèmia s’estan notant molt més al sector 
serveis, en general, i als de consum social, en particular. Per aquesta raó, és perfectament 
possible que es produeixi una intensa pèrdua d’ocupació als mesos vinents, un cop s’esvaeixin 
els ajuts públics a les empreses. 

Evolució de la població ocupada al sector de la construcció, 2006 - 2020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 444,7 453,4 371,9 309,9 264,6 231,2 179,6 186,8 192,0 177,8 185,4 211,8 217,1 205,9 205,2

Barcelona 286,9 290,6 254,8 215,4 175,1 156,2 113,5 123,9 131,0 117,9 127,3 143,3 154,1 144,6 138,3

Girona 61,3 60,3 45,0 36,0 34,7 26,4 24,4 21,5 20,8 18,8 22,7 24,6 23,0 26,3 26,4

Lleida 29,8 32,8 26,0 22,5 20,1 17,2 14,6 15,2 16,9 17,7 14,4 17,2 16,7 15,0 16,1

Tarragona 66,7 69,7 47,3 36,0 34,8 31,4 27,1 26,3 23,2 23,4 21,0 26,7 23,3 20,1 24,4

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al quart trimestre de cada any.
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La indústria que, a notable distància, esdevé en el segon sector a la demarcació de Tarragona, 
en termes d’ocupació, també manifesta un comportament molt estable, però amb un biaix 
negatiu, provocat per l’actual crisi econòmica, trencant una tendència força positiva, que es va 
endegar entre 2014 i 2015. 
 
La progressiva recuperació del consum privat intern, i els favorables efectes de la 
internacionalització, van possibilitar que el sector industrial tarragoní mantingués un 
apreciable dinamisme. 
 
Tanmateix, les circumstàncies actuals han capgirat radicalment la situació, i ja es materialitza 
una clara pèrdua d’ocupació. 
 
Si es produeix una recuperació general de l’activitat, rere els processos de vacunació endegats, 
serà possible recuperar la dinàmica ascendent, tot i que cal ser molt caut sobre possibles 
prediccions, fins que es confirmi una sortida clara de l’actual situació de crisi. 
 

 
 

 
 
En qualsevol cas, cal palesar que el comportament de l’ocupació a la indústria de la 
demarcació de Tarragona és força favorable, sobre tot si es compara amb Catalunya i amb les 
demarcacions de Barcelona i de Lleida. 
 

Evolució de la població ocupada al sector industrial, 2006 - 2020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 800,5 779,7 730,1 629,9 626,3 586,1 547,9 536,4 568,4 589,7 581,2 622,9 619,9 610,5 580,0

Barcelona 634,8 603,9 557,2 482,2 475,4 442,2 411,3 393,6 420,9 442,4 430,8 463,6 456,9 454,1 431,4

Girona 66,4 73,0 71,8 60,4 61,5 55,9 58,7 68,4 64,8 68,1 63,1 71,3 75,1 67,3 64,9

Lleida 31,1 31,7 37,0 30,1 27,0 27,8 25,2 25,5 25,7 25,4 29,4 26,7 24,3 25,3 24,5

Tarragona 68,1 71,1 64,9 57,2 62,5 60,1 52,8 48,9 57,0 53,7 58,0 61,2 63,6 63,8 59,1

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al quart trimestre de cada any.
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De fet, només la província de Girona es comporta d’una forma molt més favorable que la de 
Tarragona, en termes de manteniment de la població ocupada al sector industrial. 
 

 
 
Des d’una perspectiva molt més dilatada, el mercat de treball de la província de Tarragona 
palesa una intensa dinàmica de terciarització on només, i de forma complementària, el sector 
industrial ha experimentat un significatiu avenç des de 1980, tot conjuminada amb una 
profunda contracció del sector primari, la qual cosa no deixa de ser habitual a les economies 
més desenvolupades. 
 

 
 

Evolució del nombre d'ocupats a la província de Tarragona, per sectors

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Evolució

Primari 37,6 31,3 21,7 25,5 24,1 20,5 19,8 16,6 12,9 -65,69%

Secundari (indústria) 39,5 36,9 47,6 43,4 52,2 60,9 62,5 53,7 59,1 49,62%

Construcció 22,5 16,2 28,1 23,4 41,0 55,8 34,8 23,4 24,4 8,44%

Terciari (serveis) 64,7 77,8 101,4 119,4 143,7 197,8 215,1 218,6 234,8 262,91%

Total 164,3 162,2 198,8 211,7 261,0 335,0 332,2 312,3 331,2 101,58%

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al quart trimestre de cada any.

Composició de l'ocupació a la província de Tarragona, per sectors

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Evolució

Primari 22,88% 19,30% 10,92% 12,05% 9,23% 6,12% 5,96% 5,32% 3,89% -18,99%

Secundari (indústria) 24,04% 22,75% 23,94% 20,50% 20,00% 18,18% 18,81% 17,20% 17,84% -6,20%

Construcció 13,69% 9,99% 14,13% 11,05% 15,71% 16,66% 10,48% 7,49% 7,37% -6,33%

Terciari (serveis) 39,38% 47,97% 51,01% 56,40% 55,06% 59,04% 64,75% 70,00% 70,89% 31,51%

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: l’evolució reflexa la diferència del pes percentual de 2020 vers la de 1980

 (dades corresponents al quart trimestre)
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Finalment, una de les dades que habitualment aporta aquest informe, com a element 
justificatiu del comparativament pitjor comportament del mercat de treball de la demarcació 
de Tarragona, vers a la resta de les províncies catalanes, i de Catalunya en el seu conjunt, és la 
baixa intensitat empresarial: 
 

   
  

Intensitat empresarial; quart trimestre de 2020

Població Empreses Intensitat

Barcelona 5.743.402 171.603 29,88

Girona 781.788 27.761 35,51

Lleida 438.517 15.474 35,29

Tarragona 816.772 24.508 30,01

Catalunya 7.780.479 239.346 30,76

Intensitat empresarial; quart trimestre de 2020

Població Autònoms Intensitat

Barcelona 5.743.402 388.884 67,71

Girona 781.788 60.203 77,01

Lleida 438.517 37.915 86,46

Tarragona 816.772 54.084 66,22

Catalunya 7.780.479 545.746 70,14

Font:

Població: IDESCAT, dades corresponents a l'any 2020 (p)

Autònoms: treballadors autònoms (RETA), 3er trimestre de 2020

Observatori d'Empresa i Ocupació, Generalitat de

Catalunya.

Empreses: comptes de cotització, 3er trimestre de 2020

Observatori d'Empresa i Ocupació, Generalitat de

Catalunya.

Intensitat: empreses o autònoms / població x 1000
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L’impacte econòmic de la pandèmia del COVID 19 sobre el mercat de treball. 
 
Com ja s’ha posat de manifest en aquest informe, les dades corresponents al quart trimestre 
de 2020, segueixen sent un miratge, on les xifres d’atur i ocupació no són reals, i on la 
incertesa sobre el comportament futur del mercat de treball és màxima. 
 
La caiguda de l’activitat econòmica al quart trimestre de 2020, marcada per noves restriccions i 
confinaments territorials, ha tornat a impactar sobre l’ocupació de les branques d’activitat més 
exposades al contacte social. 
 
La segona onada de la pandèmia ha impactat notablement sobre l’activitat dels sectors de 
consum social i, ja entrats en el primer trimestre de 2021, la situació no sembla capgirar-se. 
 
L’espiral adopció de restriccions – contenció dels contagis – apaivagament de l’ocupació 
hospitalària – relaxació de mesures – reinici dels contagis, no sembla que pugui finalitzar fins 
que la vacunació, amb l’assoliment de la immunitat de grup, sigui una realitat. 
 
Les mesures de suport a l’activitat estan sent mínimes, i mantenen una economia ensopida i, 
fins tot, dopada, on les magnituds del mercat de treball no reflecteixen la realitat. 
 
Així, les dades de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre de 2020 segueixen 
evidenciant el veritable caos que s’ha produït al mercat laboral, a conseqüència de la 
pandèmia. En aquesta línia, cal recordar que, en el decurs del segon trimestre, quan les 
economies restaven confinades, els treballadors que varen ser acomiadats van passar a figurar 
com inactius, atès que no podien cercar feina i, per tant, no se’ls va considerar com aturats. 
 

 
 
Per aquesta raó, la inactivitat, tant a la demarcació de Tarragona com a Catalunya i a Espanya, 
es va disparar de forma extraordinària. Les dades de referència ja han estat reproduïdes en 
aquest informe, però cal recordar que, a la província de Tarragona van assolir els 12,6 milers 
d’euros. Igualment, la taxa d’activitat, al mateix àmbit territorial, va caure fins al 57%, la qual 
cosa suposa assolir el mínim històric de la sèrie. 
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Tanmateix, en el decurs del tercer i del quart trimestre de 2020, les dades s’ha anat 
normalitzant, tot i que d’una forma relativa i erràtica, ja que si bé la major part de la població 
aturada s’ha reintegrat al mercat de treball, molts ho han fet com aturats o subjectes a una 
situació d’ERTO.  
 
Com es pot apreciar en el gràfic adjunt, el nivell d’ocupació real al quart trimestre de 2020, tot 
restant als afectats pels ERTO’s, continua presentant una forma de “v” incompleta. 
 
En aquest sentit, cal recordar que el mecanisme del ERTO’s està apaivagant notablement les 
xifres d’atur, atès que la metodologia de l’EUROSTAT emprada per l’INE, permet que els 
treballadors acollits a aquesta figura, puguin ser considerats com a ocupats, ja que es 
considera que existeix una possibilitat certa de recuperació de la feina. 
 
En qualsevol cas, són aquests elements metodològics els que expliquen que encara no s’ha 
assolit taxes d’atur que podrien qualificar-se com d’esgarrifoses. 
 
Tanmateix, el panorama és absolutament decebedor. 
 
Si es té en compte que la taxa real d’atur al quart trimestre de 2020, on s’inclou als afectats 
pels ERTO’s i els canvis experimentats per la població activa, assoleix el 20,3%, la finalització de 
la temporada nadalenca, i el comportament creixentment erràtic de la pandèmia, amb el 
rosari de tancaments, restriccions, etc., que colpeja sobre sectors ja molt afeblits, el panorama 
esdevé en molt complex. 
 
En aquesta línia, no es pot descartar que la taxa d’atur s’enfili a nivells molt preocupants el 
primer trimestre de 2021. 
 
En qualsevol cas, la posició de l’economia espanyola segueix sent singularment negativa, atesa 
la seva extraordinària dependència del turisme. Cal no oblidar que les extraordinàries 
restriccions a la lliure mobilitat han afectat de forma determinant a l’oferta turística. 
 
Per aquesta raó, i fent un exercici de realisme, cal considerar que als efectes de càlcul de l’atur 
real, és necessari afegir a la data presentada per l’EPA: 
 
 Els afectats pels ERTO’s a desembre de 2020, tot prenent com a referència els treballadors 

que estan rebent una prestació, reconeguda pel SEPE (mitjana entre abril i desembre de 
2020). 

 
 Els treballadors que han passat d’una situació d’ocupació a una altra d’inactivitat, i que no 

han pogut cercar feina pel confinament patit. 
 
Si aquest exercici se centra en la demarcació de Tarragona, i es considera que: 
 
 El nombre d’aturats, al quart trimestre de 2020, és de 70,1 milers de persones., 
 
 El nombre d’afectats dels ERTO’s, mitjana d’abril a desembre de 2020 i que reben 

prestació és de 18,1 milers de persones. 
 
 El nombre d’ocupats que han passat a una situació d’inactivitat: actius del quart trimestre 

de 2020 menys actius del quart trimestre de 2019, és de -8,6 milers de persones. 
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La taxa d’atur real estimada a 30 desembre de 2020 a la demarcació de Tarragona se situa al 
20,3%, aproximadament. 
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Província de Tarragona: càlcul taxa d'atur real a 31/12/2020

Aturats (A) EPA 70,1 Milers

Afectats ERTO, amb prestacions (B) Servicio Público de Empleo  Estatal (SEPE) 18,1 Milers

Disminució de la població activa (C) EPA -8,6 Milers

Població ocupada (D) EPA 331,2 Milers

Base de cálcul taxa atur (E) A + D 401,3 Milers

Taxa d'atur A / (A + D) 17,5 Percentatge

Taxa d'atur corretgida (A + B + C) / (A + C + D) 20,3 Percentatge

Espanya: càlcul taxa d'atur real a 31/12/2020

Aturats (A) EPA 3.719,8 Milers

Afectats ERTO, amb prestacions (B) Servicio Público de Empleo  Estatal (SEPE) 1.185,7 Milers

Disminució de la població activa (C) EPA 94,7 Milers

Població ocupada (D) EPA 19.344,3 Milers

Base de cálcul taxa atur (E) A + D 23.064,1 Milers

Taxa d'atur A / (A + D) 16,1 Percentatge

Taxa d'atur corretgida (A + B + C) / (A + C + D) 21,6 Percentatge

Catalunya: càlcul taxa d'atur real a 31/12/2020

Aturats (A) EPA 537,9 Milers

Afectats ERTO, amb prestacions (B) Servicio Público de Empleo  Estatal (SEPE) 103,5 Milers

Disminució de la població activa (C) EPA 5,4 Milers

Població ocupada (D) EPA 3.340,6 Milers

Base de cálcul taxa atur (E) A + D 3.878,5 Milers

Taxa d'atur A / (A + D) 13,9 Percentatge

Taxa d'atur corretgida (A + B + C) / (A + C + D) 16,7 Percentatge

Font: elaboració pròpia a partir de les dades l’EPA, el SEPE i de l’Observatori del Treball i del Model Productiu


