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Catalunya tanca el 2021 amb el major descens de l’atur 
interanual de la història 

• Ha tancat l'any amb 369.158 persones aturades, el que suposa un 
descens del 25'8% respecte fa un any, el millor desembre des del 
2007 

• L'afiliació a la Seguretat Social ha pujat en 135.469 afiliacions (+4%) 
i se situa en 3.519.131, la xifra més alta de la sèrie històrica un mes 
de desembre 

• L'atur en menors de 25 anys també registra la xifra més baixa de 
tota la sèrie històrica amb 19.740 persones en situació d'atur, un  
49,2% menys que fa un any  

• El Departament d’Empresa i Treball ha presentat avui a Govern 
aquestes dades sobre l'evolució de l'atur a Catalunya durant el 2021  

Catalunya tanca el 2021 amb el major descens de l’atur interanual de la història. 
Aquesta és una de les principals dades que es recullen en l’Informe sobre 
l’evolució de l’atur a Catalunya durant el 2021, que ha presentat el 
Departament d’Empresa i Treball en reunió del Consell Executiu de Govern. 

Catalunya ha tancat l’any amb 369.158 persones aturades, el que suposa una 
disminució del 25’8% respecte els 497.611 de fa dotze mesos. Això són 128.453 
persones menys que fa un any i 18.966 menys que el 2019. Pel que fa al mes 
de desembre l’atur ha disminuït en 664 persones, un 0’2% menys respecte el 
novembre.  

Són dades que indiquen que es tracta del tancament d’any amb menys 
persones aturades d’un desembre des del 2007. No només, doncs, s’han 
recuperat valors preCovid, sinó que és el millor desembre en 15 anys. D’altra, 
banda, també s’extreu que el descens interanual a Catalunya (25’8%) és més 
pronunciat que la mitjana de l’Estat (20’1%). 

Pel que fa  a l’afiliació a la Seguretat Social també ha fet un increment rècord 
en un mes de desembre amb 3.519.131 persones afiliades. 

Per gènere, les dones suposen el 57% de persones aturades. Són 210.323, un 
22’9% menys que fa un any. Els homes suposen el 43% restant i, en el seu cas, 
la reducció de l’atur respecte el 2020 ha estat més pronunciada, del 29’3%. 
Actualment, són 158.835 els homes en situació d’atur 

Per edats, destacar que l’atur en menors de 25 anys també registra la xifra més 
baixa de tota la sèrie històrica amb 19.740 persones en situació d’atur, un 49,2% 
menys que fa un any. 

Pel que fa a l’atur de llarga durada, hi ha 200.811 persones, més de la meitat 
del total de persones aturades (54,4%). Són 27.608 menys respecte el 2020, 
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però 57.298 més respecte el 2019. El 71’1% de l’atur de llarga durada són 
persones de 45 i més anys.  

En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Treball té programes de Suport a 
la contractació, i el proper 10 de gener obrirà la convocatòria d’un programa 
dotat amb 62 milions d’euros per tal de finançar la contractació de 2.600 
persones de 52 anys o més.  

D’altra banda, el mateix 10 de gener també s’obriran les sol·licituds per un 
programa de subvencions de persones desocupades de 30 anys o més, 
dotada amb 39 milions d’euros, i amb el que es preveu la contractació de 
2.600 persones amb dificultats d’accés al món laboral, especialment dones, 
persones desocupades de llarga durada i de 45 anys o més. 
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El Govern aprova un acord per defensar el català als 
centres educatius 

• L’acord preveu protecció jurídica als docents i equips directius 
davant d’atacs il·legítims i l’exigència de responsabilitat, ja sigui per 
via política, penal, administrativa o d’altra naturalesa 

El Govern ha aprovat avui un acord per defensar el català i la cohesió social als 
centres educatius. El Govern considera necessari refermar la voluntat i el 
compromís de defensa de l’escola catalana, de tota la comunitat educativa i de 
la cohesió social de Catalunya, i remarca que el model d’ensenyament en 
llengua catalana ha tingut un paper rellevant i ha esdevingut una eina clau per 
garantir la cohesió social de l’alumnat al llarg d’aquests anys.  

És per això que el Govern ha aprovat l’acord per refermar el compromís amb la 
defensa del català, de les escoles i de la cohesió social, a tots nivells i per totes 
les vies institucionals, polítiques i jurídiques que tingui a la seva disposició. 

De la mateixa manera, ha aprovat protegir amb tots els mitjans les persones 
que regeixen els centres educatius, els i les docents i la resta de persones que 
hi presten serveis davant possibles atacs. I, d’acord amb el principi legal 
d’indemnitat, acorda posar els serveis d’assessorament, representació i 
defensa jurídica de l’Administració de la Generalitat al seu servei. 

D’altra banda, l’acord preveu exigir responsabilitats per la via corresponent, ja 
sigui política, penal, administrativa o d’una altra naturalesa, a totes aquelles 
persones o entitats pels atacs a persones o col·lectius per la defensa i l’ús del 
català o per l’exercici de llurs funcions. 

El Govern recorda que el sistema lingüístic de Catalunya es basa en el principi 
de no discriminació lingüística de l’alumnat -dret a no ser separat en centres ni 
grups classe diferent per raó de la seva llengua habitual-; en el dret i el deure 
de tot l’alumnat a conèixer amb suficiència oral i escrita les dues llengües oficials 
en finalitzar l’ensenyament obligatori i en el dret a rebre l’ensenyament en 
català. L’escola catalana ha estat considerada un model d’èxit i ha rebut el 
reconeixement del Tribunal Constitucional, que ha confirmat la constitucionalitat 
d’un model lingüístic escolar que té en la llengua catalana el seu centre de 
gravetat.  
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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l'avantprojecte de llei del mar 

• L’aprovació d’aquesta llei, pionera en la matèria, té com a finalitat 
consolidar, adaptar i actualitzar els continguts en matèria de política 
marítima del Govern 

•  El nou marc legal regularà i estructurarà l’Agenda Marítima de 
Catalunya, dotada d’eines de planificació, aplicació i governança 

El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei 
del mar, que adaptarà i actualitzarà els continguts de la normativa en matèria 
de política marítima del Govern, actualment desfasada envers les normes 
internacionals i europees orientades al desenvolupament d’una política 
marítima integrada i una economia blava sostenible. La futura llei, la primera en 
la matèria, permetrà disposar així d’una norma moderna, ajustada al context i 
reptes actuals, que pugui donar millor resposta a les necessitats detectades en 
l’àmbit marítim i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030. 

L’Agenda Marítima de Catalunya 

Amb la voluntat de dotar la Generalitat d’un marc normatiu que doni coherència 
i permeti avançar vers una política marítima catalana integrada, la memòria 
preliminar de l’avantprojecte que s’aprova avui preveu la regulació i 
estructuració de l’Agenda marítima de Catalunya, dotada d’eines de planificació, 
aplicació i governança, entre d’altres. 

Impuls de l’Economia Blava sostenible 

D’acord amb els objectius de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030, la futura 
norma vol contribuir a l’impuls de l’Economia Blava sostenible a Catalunya i de 
la resta d’objectius generals que preveu aquest full de ruta en l’àmbit econòmic, 
mediambiental, social i ciutadà i de governança.  

Per facilitar el desenvolupament sostenible de l’Economia Blava, la nova norma 
establirà un marc estructural favorable per a la promoció del coneixement, 
la innovació i la transferència tecnològica que permetin la progressiva 
descarbonització dels sectors marítims, necessària dins del marc de la 
imprescindible transició energètica del país, l’impuls de la bioeconomia i 
l’economia circular en l’àmbit marítim, la reducció de la contaminació del mar 
(abocaments, plàstics, etc.) i la sostenibilitat en general de les activitats que es 
realitzen a mar.  

A més, cercarà la potenciació de la recerca i la innovació en relació amb el 
medi marí i costaner. 
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Conservació i protecció del medi i la biodiversitat marina 

La futura llei contribuirà a assolir els objectius de conservació de la natura i 
protecció del medi i la biodiversitat marina, i de mitigació i adaptació al canvi 
climàtic per garantir l’equilibri entre l’ús i les activitats que es desenvolupen en 
el medi marítim i la protecció del medi ambient. Contribuirà en general a assolir 
els ODS de l’Agenda 2030 vinculats amb les activitats desenvolupades a mar i 
en especial a l’ODS 14: Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, 
mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible. 

Implicació de tots els actors 

El nou marc legal vol garantir una governança participativa de l’àmbit marí i del 
litoral on es coordinin els diferents actors. També permetrà promoure el 
coneixement sobre el medi marí i costaner i  millorar la planificació dels usos i 
les activitats que tenen lloc a l’espai marítim.  Així, establirà la figura de la Taula 
de Cogestió Marítima, d’àmbit territorial, prenent l’exemple de la que ja funciona 
al Baix Empordà, i redefinirà les eines per a la planificació espacial marítima en 
el marc de l’ordenació de l’espai marítim. 

L’aprovació d’aquesta llei està prevista en el Pla de Govern de la XIV legislatura, 
i està recollida en el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per 
al període d’octubre de 2021 al juny de 2023.  
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El Govern aprova el Programa anual d'actuació 
estadística per a l’any 2022 

 
• El programa inclou 330 actuacions estadístiques, entre les quals 

destaquen la incorporació de l’Índex d’economia i societat digital, 
les Projeccions de població municipals 2021 i les Projeccions de 
població activa base 2021, ambdues amb la incorporació de l’efecte 
de la covid-19 

• També, cal ressaltar la publicació dels resultats estadístics de 
l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars i 
l’Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona, i els treballs de camp 
de l’Enquesta a la joventut de Catalunya i l’Enquesta de seguretat 
pública  

El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2022 (PAAE 
2022), que inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat 
que s’han de dur a terme al llarg d’aquest any, en el marc del Pla estadístic de 
Catalunya 2017-2020 actualment prorrogat. S’incorporen com a novetats les 
Projeccions de població municipals base 2021, que parteixen d’una nova base 
poblacional per incloure en la piràmide de partida de la projecció els efectes de 
la covid-19 i es revisen les hipòtesis sobre els components del creixement 
demogràfic (migracions, natalitat i mortalitat), i les Projeccions de població 
activa base 2021 per mesurar l’evolució de la força de treball en les properes 
dècades. Una altra novetat del Programa és l’Enquesta sobre factor de risc en 
estudiants de secundària a la ciutat de Barcelona, per conèixer els 
comportaments i actituds relacionats amb la salut de la població adolescent.  

Durant el 2022, es publicaran, entre altres actuacions, els resultats estadístics 
de l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars, que incorpora 
un indicador de salut relatiu a l’ús dels dispositius mòbils per poder determinar 
l’exposició a radiofreqüències; l’Enquesta de condicions de vida, que permet 
conèixer la distribució de la renda i les característiques de les llars en situació 
de risc de pobresa; l’Enquesta de violència masclista a Catalunya”; l’Enquesta 
de salut de la ciutat de Barcelona; i l’Índex d’envelliment actiu. 

Una de les novetats en l’àmbit dels indicadors i estadística de síntesi és la 
incorporació a l’estadística oficial de l’Índex d’Economia i Societat Digital, un 
índex compost que resumeix cinc indicadors del rendiment digital d’Europa. A 
banda d’aquesta incorporació, es continua amb els treballs i l’actualització dels 
indicadors de l’Estadística de la covid-19 -que aporta informació sobre la 
situació i l’evolució de la pandèmia-, així com amb els Indicadors dels objectius 
per al desenvolupament sostenible (ODS) d’acord amb les bateries d’indicadors 
de la Unió Europea i les Nacions Unides, i l’Índex d’igualtat de gènere. 
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D’altra banda, destaquen els treballs de camp de l'Enquesta a la joventut de 
Catalunya, una eina per orientar la planificació i el disseny de les actuacions en 
matèria de joventut; l’Enquesta de seguretat pública, per conèixer les 
experiències de victimització, els sentiments d’inseguretat i els valors dels 
ciutadans en matèria de seguretat i policia; o els treballs de camp de l'Enquesta 
de l'ús del temps, que permet obtenir informació sobre el temps que la població 
dedica a activitats diàries, com ara al treball remunerat i no remunerat, o 
aspectes d’especial incidència en les anàlisis per gènere. 

Entre les actuacions previstes aquest 2022 també s’inclou l’Estadística sobre 
els usos lingüístics de les persones sordes i de la comunitat signant i usuaris de 
llengua de signes catalana i la cinquena edició de l’Enquesta d’usos lingüístics 
de la població, així com les enquestes de mobilitat quotidiana a l’Àrea de Lleida 
(Ponent)”i a l’Alt Pirineu i Aran, o els treballs preparatoris d’un nou Marc Input-
Output de Catalunya, que constitueix la base sobre la qual s’articulen totes les 
estimacions macroeconòmiques de Catalunya.  
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El Govern aprova el Decret del Registre d’Entitats de 
Medi Ambient  

• La nova norma facilitarà la identificació de les entitats per tal de 
promoure i garantir-hi la seva participació en els processos de 
consulta i també fer la difusió de la informació que pot ser del seu 
interès 

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el Decret del Registre d’Entitats 
de Medi Ambient per simplificar l’exercici dels interessos legítims col·lectius de 
caràcter ambiental de les entitats ambientals inscrites. La nova norma facilitarà 
la identificació de les entitats que tenen condició de persones interessades en 
determinats procediments que tramita el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, per tal de promoure i garantir-hi la seva participació 
en els processos de consulta i també fer la difusió de la informació que pot ser 
del seu interès. 

Són persones interessades, de conformitat amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, 
per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, la participació pública i 
l’accés a la justícia en matèria de medi ambient, les persones jurídiques sense 
finalitat de lucre que tinguin, entre les finalitats acreditades en els seus estatuts, 
la protecció del medi ambient en general o la d’algun dels seus elements en 
particular, i que aquests fins puguin resultar afectats per l’avaluació ambiental; 
que portin, almenys, dos anys legalment constituïdes i exerceixin, de manera 
activa, les activitats necessàries per assolir les finalitats que preveuen els seus 
estatuts; i que, segons els seus estatuts, exerceixin la seva activitat en un àmbit 
territorial que resulti afectat pel pla, programa o projecte que s’hagi de sotmetre 
a avaluació ambiental. 

Aquest decret cerca promoure la participació de les entitats amb finalitats 
ambientals en el disseny de les polítiques públiques que puguin tenir impactes 
ambientals, garantir que aquestes entitats coneguin les actuacions que efectua 
la Generalitat que puguin ser del seu interès, simplificar els tràmits 
administratius que han de realitzar per poder participar en qualsevol 
procediment, i garantir la seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa relativa 
al seu dret d’informació i participació. 

Gràcies a la nova norma, les entitats inscrites podran exercir determinades 
accions o presentar determinades sol·licituds sense haver d’acreditar la 
informació que consti en el Registre. Així mateix, les persones físiques que facin 
donacions a les associacions i fundacions inscrites podran aplicar en la seva 
declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) la 
deducció prevista. 
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Nomenaments 
Cristina Gelpí Arroyo, secretària general del Consell Interuniversitari de 
Catalunya 

Nascuda a Barcelona el 1967.  

Llicenciada en Filologia Catalana (1990), doctora en Filologia Catalana (1997) i 
llicenciada en Dret (2007). És professora agregada del Departament de 
Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Dedica la 
seva recerca a la jurilingüística i ha treballat en la interacció entre el dret, la 
traducció i la lexicografia. Forma part del grup de recerca consolidat en discurs 
i traducció GEDIT i de l’LSC-UPF Actua, centre d’estudis de la llengua de signes 
catalana de la UPF, on ha coordinat diverses activitats de transferència de l’LSC 
a la societat. 

Ha estat vicerectora de Projectes per a la Docència a la Universitat Pompeu 
Fabra (2017-2021). A la mateixa universitat ha exercit com a degana de la 
Facultat de Traducció i Interpretació (2010-2013), cap d’estudis (2004-2007) i 
secretària acadèmica (2009-2010). També ha estat sotsdirectora (2015) del 
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. 
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