
 

 

Estudis d'Economia i Empresa 

Grau d’Economia 
 

 

 

 

 

Desigualtat a Espanya en temps 
de la Covid-19 
 

 

Pedro de Castro García 

pde_castro@uoc.edu 

Juny de 2021  

 

 

 

 

Treball Final de Grau  

Àmbit d’especialització: Equitat i sostenibilitat 

   Memòria final 

Curs 2020, 2n semestre 



Desigualtat a Espanya en temps de la Covid-19 

Estudios de Economía y Empresa  2                                                                                                              
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desigualtat a Espanya en temps de la Covid-19 

Estudios de Economía y Empresa  3                                                                                                              
 

Índex  

Resum  ........................................................................................................................ 5 

Abstract  ...................................................................................................................... 6 

Introducció  .................................................................................................................. 7 

1. Impacte en l’ economia espanyola per la covid-19  .................................................. 9 

1.1. PIB, renda per càpita i deute ...............................................................................10                                  

1.2. Consum agregat i impacte per sector..................................................................11 

1.3. Mercat del Treball. EPA i atur registrat............................................................... 12 

1.4. Mesures al mercat el treball: els ERTO ............................................................. 13 

2. La desigualtat mesurada abans i després: l’ Índex de Gini  .................................... 16 

2.1. Factors de desigualtat a Espanya ...................................................................... 22 

2.2. Desigualtat per sectors i regions......................................................................... 24 

2.3. El paper dels Serveis Socials i entitats del 3er  sector ...................................... 26 

2.4. Impacte del teletreball  i de l’ educació en remot provocada per la pandèmia en la 

desigualtat ....................................................................................................... 27 

2.5. Causes i factors de desigualtat, pobresa i iniquitat per la Covid-19 .................. 29 

3.     Efectivitat de mesures econòmiques per pal·liar els efectes en la desigualtat ... 29 

3.1. El programa PEPP i SURE  de la UE i la seva implementació a Espanya .......  30 

3.2. Mesures addicionals  y ajudes per als estrats més vulnerables ........................ 31 

Conclusions ............................................................................................................... 33 

Valoració      ............................................................................................................... 35 

Autoavaluació ............................................................................................................ 36 

Referències 

bibliogràfiques............................................................................................................ 38 

 



Desigualtat a Espanya en temps de la Covid-19 

Estudios de Economía y Empresa  4                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desigualtat a Espanya en temps de la Covid-19 

Estudios de Economía y Empresa  5                                                                                                              
 

Desigualtat a Espanya en temps de la Covid-19 
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Grau d’ Economia. Àmbit d’ Equitat i Sostenibilitat. 

Resum 

 
L’ objectiu fonamental d’ aquest treball és respondre a si els efectes de la pandèmia de la 
covid-19 han pogut afectar a la desigualtat, la distribució de la renda i la iniquitat a Espanya des 
dels seus inicis al Març del 2020. El treball pretén comprendre com ha estat l’ abans i el 
després en l’ àmbit econòmic i social que ha produït la Covid-19, en especial en l’ àmbit de l’ 
economia nacional, l’ impacte en l’ atur, i en els canvis en el mercat de treball produïts per 
regions i per sectors així com la desigualtat i iniquitat que aquests hagin pogut produir en la 
ciutadania, especialment en les dones i persones a càrrec de les cures 
 
Així mateix, el treball aspira  respondre a si hi existeixen canvis en la distribució de la riquesa i 
quins sectors i regions han patit majors desigualtats a causa de la irrupció inesperada de la 
pandèmia actual de la Covid-19.  Es vol comprendre l’ impacte del teletreball, quins sectors 
se’n beneficien i si existeixen sectors que poden ser víctimes de major desigualtat per no 
poder-lo implementar.  
 
De no menys importància és comprendre si la irrupció de la pandèmia ha tingut o està tenint 
impacte en la iniquitat en dones, persones a càrrec de les cures de persones grans i nens, així 
com altres col·lectius vulnerables, pels efectes dels confinaments a les diferents regions i com 
pot haver afectat això a la desigualtat i al desenvolupament professional i econòmic dels perfils 
afectats. 
 

 

Paraules clau: Índex de Gini, Desigualtat, Iniquitat, ERTO, Atur, Covid-19, Espanya, 
Economia, Pobresa, Sars-Cov-2, educació i treball remot   

 
ODS:  
 

 1. Fi de la pobresa 
 8. Treball decent i creixement econòmic 
 10. Reducció de desigualtats 
 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
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Abstract  
 
 
 
 
The aim of this paper is understanding how the Covid-19 pandemic could have affected 
inequality, wealth distribution and inequity in Spain and its side effects on people, since the 
outbreak of the Covid-19 pandemic in March 2020. This paper aspires to compare the before 
and after economic and social scenario due the side effects the Covid-19, especially at national 
economic level, the impact on unemployment and those changes in the national labor market by 
region and sectors as well as the inequality and inequity that have produced in the national 
citizenship, with a broad focus in women and people in charge of the cures. 
 
On the other hand, this paper wants to ask what kind of changes have occurred in the wealth 
distribution and which sectors and regions have been the more impacted by the unexpected 
irruption of the current Covid-19 pandemics. At the same time, the paper is keen to understand 
the relevance on inequality due to the increase of remote working, which is the impact by sector 
of activity and which ones could have been affected for not being able to implement them 
 
Last but not least, it is important for this paper to understand whether the pandemics has had or 
is having an impact in the inequity in women, people taking care of the cures of the elder and 
children, as well as other vulnerable collectives and to which extent affects the professional 
career and economic development of the affected profiles. 
 
 
 

 

Keywords: Gini Index, Inequality, ERTE, Unemployment, Covid-19, Spain, Poverty, 
Economics, Sars-Cov-2, remote work & education 

 
ODS:  
 

 1. End of poverty 
 8. Decent jobs & economic growth 
 10. Inequality reduction 
 16. Peace, justice, and solid institutions 
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INTRODUCCIÓ  
 
La irrupció de la Covid-19 ha esdevingut un enorme sotrac a nivell mundial tan social, sanitari 
com econòmic. Les diferents respostes a pal·liar els efectes de la crisi provocada pel 
coronavirus han afectat en gran mesura a tots els àmbits de la vida de les persones, resultant 
en una sèrie de canvis i conseqüències que encara estan per veure. Un any després de la 
declaració d’ Estat d’ Emergència al nostre país pel president Pedro Sánchez, ja es disposa de 
certs elements, criteris i dades per aproximar-nos a una avaluació de com la pandèmia de la 
Covid-19 ha afectat a la nostra economia, al mercat de treball i a la distribució de la riquesa en 
la gran majoria d’ actors.   
 
Aquest treball pretén abordar en com ha afectat – i està afectant – la crisi sanitària i econòmica 
actual en la desigualtat per sectors, regions i estrats socials així com l’ efectivitat de les 
mesures que es van prenent per part de les Administracions per pal·liar-ne els efectes.   
 
Per fer un abordatge el més adient possible, cal comprendre la desigualtat a Espanya prèvia a 
la crisi de la Covid-19, incloent-la en la perspectiva del seu entorn internacional, i comparant-la 
amb els nivells actuals, a través de les darreres dades disponibles quant a renda, mercat de 
treball i diversos factors de l’ estat del benestar actual, tant sanitaris, com educatius, com 
laborals o de realització persona i accés a mitjans bàsics.  
 
 

Justificació  
 
Comprendre l’ impacte que està tenint aquest gran canvi inesperat com la pandèmia de la 
Covid-19, és de gran rellevància per a evitar que aquesta acabi tenint un major impacte en els 
més vulnerables i generi un major distanciament i augment de la desigualtat i la iniquitat.  Els 
objectius principals són: 
 

- Esbrinar quins són els principals factors de desigualtat a Espanya abans i després de 
la pandèmia de la Covid-19 durant el primer any.  

- Ha augmentat la Covid-19 la desigualtat a Espanya? 
- Tot i que existeix força literatura relativa a com antigues pandèmies al llarg de la 

història de l’ humanitat  han afectat a la desigualtat i l’ economia (Alfani et al, 2017) en 
el context global actual on destaca una interconnexió total tant per les comunicacions 
per aire, transport marítim i amb un ús absolut i imperant de les TIC, l’ exercici resulta 
necessari per conèixer com la velocitat de propagació pot afectar i per les 
conseqüències gairebé immediates de la mateixa. 

- El treball espera aportar el seu gra de sorra per veure si la covid-19 ha estat causant o 
no de majors desigualtats. 

 

Objectiu i abast 
 
L’ abast del projecte aspira a donar resposta especialment en un àmbit nacional, i per CC.AA, a 
si  la pandèmia ha tingut un tractament desigual quant a les mesures preses per cada regió un 
cop finalitzat el primer Estat d’ Alarma decretat pel govern central.   
 
Tot i que seria molt temptador fer un estudi de l’ impacte global en la desigualtat, es tractaria d’ 
un projecte que possiblement seria massa superficial en un treball d’ aquestes característiques. 
Es pretén doncs donar resposta, en un abast més local i nacional, als problemes i desafiaments 
que la crisi sanitària i econòmica de la Covid-19 pugui estar generant en la desigualtat 
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Així mateix, es vol comprendre com el tercer sector i altres entitats socials, com ara bancs d’ 
aliments, ONGS, Càritas, etc. han donat resposta per protegir als més vulnerables i, no menys 
important, com les mesures ad-hoc proposades pel govern, entre elles els ERTE o programes 
als autònoms, han pogut tenir un efecte en el mercat del treball i en ajudar a reduir la 
desigualtat, sense oblidar l’ impacte que pugui haver tingut les mesures de tancament i 
confinament en els diferents sectors i en el mercat laboral. 
 
Addicionalment, es vol saber fins a quin punt la desigualtat i iniquitat es pot haver donat pel pas 
de l’ educació presencial en remot en aquells col·lectius més vulnerables i així mateix en la 
accelerada implantació del teletreball i com a afectat aquesta modalitat de treball, en les 
persones a càrrec de les cures i en l’ evolució professional de mares i dones en general. 
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1 Impacte en l’ economia espanyola per la covid-19   
 
Des de l’ inici del confinament al Març de 2020  i la declaració de l’ Estat d’ Alarma (Art.116 CE) 
per part del govern, la crisi provocada per la pandèmia de la Sars-CoV-2 o de la Covid-19, 
declarada per la OMS el mateix mes,  està tenint un enorme impacte en la població des del 
punt de vista sanitari, amb més de 76.000 persones traspassades i més de 3.2 milions de 
contagis al territori nacional: a nivell mundial, aquesta tragèdia, a Març de 2021, ja 
comptabilitza 2.8 milions de morts i més de 125 milions de persones contagiades que han 
passat la malaltia (Johns Hopkins, 2021).   
 
En paral·lel,  la Covid-19 ha forçat grans canvis en la vida de les persones i ha creat un nou 
escenari de forma abrupta, en el que està existint un fort impacte en l’ activitat social i 
econòmica; tant per les restriccions imposades per les institucions per tal de contenir i erradicar 
la pròpia malaltia, com a nivell laboral, de forma irregular per sectors considerats essencials i 
no essencials, com en altres aspectes  relatius a l’ estalvi, el consum agregat i altres aspectes 
importants del nostre estat del benestar, principalment educació, sanitat i transferències, que 
han estat també impactats de forma rellevant per la Covid-19.  
 
La irrupció de la Covid-19, des del punt de vista estrictament econòmic, no ha impactat per 
igual a totes les persones ni als diferents sectors, tenint major repercussió al nostre país en la 
indústria de serveis i turística, que van haver de parar tota la seva activitat radicalment, i en 
especial, als estrats més desfavorits i a les rendes més baixes (Hernández de Cos, 2021) així 
com als joves i als treballadors més precaris, havent anul·lat els avenços en la lluita contra la 
desigualtat que es donaren durant el període de recuperació posterior a la Gran Recessió 
(Bosch, 2021). 
 
El govern ha anat implementant progressivament mesures destinades a reduir la pressió a l’ 
economia imposada per la ràpida propagació del coronavirus. En aquest sentit, ha introduït 
mesures d’ urgència per ajudar als treballadors, especialment als indefinits, a mantenir els seus 
nivells d’ ingressos i els seus llocs de treball, com ara els ERTO; ha posat a disposició de les 
empreses crèdits tous a través de l’ Institut de Crèdit Oficial (ICO) i a aprovat la implantació d’ 
un ingrés mínim vital (IVM) per aquells en situació més precària. Tot aquest augment de la 
despesa i les transferències públiques, tot i comptar amb fortes ajudes llançades per la UE i el 
BCE, com ara el programa PEPP, dotat de 750.000 milions d’ Euros, ha suposat un ràpid i 
enorme augment del dèficit.  
 
Aquest treball vol comprendre aquests canvis en la nostra economia, quina rellevància han 
tingut mecanismes PTTR (i.e: ERTOS) durant la crisi sanitària,   i intentar donar resposta 
principalment a quines conseqüències està tenint la Covid-19 en la desigualtat i la iniquitat, 
especialment en grups que ja presentaven aquests greuges, com ara les dones, la població 
jove en edat de treballar, les persones migrades i col·lectius for a de l’ empara de les ajudes 
governamentals.  
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1.1 PIB, renda per càpita i deute 

Durant l’ any 2020, per les restriccions imposades pels successius confinaments i les mesures 

per frenar l’ expansió del coronavirus, el PIB a Espanya va caure un -8.9% (INE, 2021). Gran 

part d’ aquesta caiguda tingué a veure directament per sectors que van frenar la seva activitat 

fins a un 93%, com el turisme, que tenen un impacte en el PIB nacional proper al 14% (PGE, 

2020) així com una contracció especialment pronunciada en el consum agregat de les famílies i 

l’ aturada forçada de les empreses no considerades essencials (alimentació, farmàcia, higiene, 

salut, etc.) durant el segon trimestre, quan es va produir el primer confinament estricte amb l’ 

activació de l’ Estat d’ Alarma prevista a l’ Article 116 de la Constitució Espanyola. En les dades 

de l’ INE relatives a aquell període, s’ observa una forta caiguda de fins a gairebé 18 punts 

percentuals del PIB (Gràfic 1)  en el punt de major impacte , al segon trimestre de 2020, amb 

una recuperació relativament ràpida al tercer trimestre per la relaxació del confinament inicial i 

un estancament al quart trimestre (INE, dades provisionals, Abril de 2021). 

 

Gràfic 1: PIB Trimestral, font INE 2019-2020 Quart Trimestre (Dades provisionals per a T3,T4 2020, elaboració pròpia). 

La caiguda al PIB del segon trimestre ha estat la major de la història fins al moment (BdE, 

2020) que vingué acompanyada d’ una molt important reducció de l’ afiliació de 752.000 

persones ocupades i l’ inici de la implantació dels ERTO per minimitzar aquest impacte. Els 

efectes del confinament total inicial són palesos en la contracció del PIB així com la recuperació 

relativa al tercer trimestre, per la relaxació de les mesures. 

En quant al PIB per càpita a preus corrents, ajustat  a inflació, la irrupció de la Covid-19, ha 

produït, en els primers 2 trimestres, un retrocés d’ uns 4 anys, passant dels 26.426 Euros 

(Eurostat, 2019), als 23.325€ (2020), quantitat similar a la renda per càpita de l’ any 2016.  
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En paral·lel a la baixada de l’ activitat nacional, les mesures preses per a reduir els efectes en l’ 

economia, i en especial les transferències,  han tingut un impacte en el deute nacional situat 

entorn als 30.000 milions d’ Euros i els 50.000 d’ euros segons les diverses estimacions (Airef, 

2020), situant el dèficit total de l’ any 2020 entre el -11,9% i el -14.4% del PIB (entre 133.000 i 

161.000 Milions d’ Euros), superant els 120% del PIB (Funcas, 2020).  

 

1.2 Consum agregat i impacte per sectors  

La crisi de la Covid-19 està afectant a les rendes més baixes (Hernández de Cos, 2021) i les 

ajudes han tingut un paper molt rellevant en minimitzar aquest impacte. Aquestes ajudes han 

tingut un rol molt important en activar el consum de les famílies més desfavorides i en ajudar a 

recuperar el consum agregat, després del terrabastall que va suposar el confinament inicial de 

tres mesos, on aquest, es va desplomar fins a nivells mai vistos, entorn al -18% (Boscá, 

Doménec et Ferri, 2020). 

Un efecte col·lateral de la covid-19, es que les famílies que han mantingut el seu treball, tot i 

mantenir nivells de consum moderats, de forma conservadora, han augmentat la seva taxa d’ 

estalvi fins a nivells històricament alts, preferint-ho a la inversió parant la compra de béns 

duradors, com habitatge o vehicles i racionalitzant la despesa, amb la incorporació de nous 

hàbits. Aquest estalvi, tindrà un paper fonamental en la recuperació tot i que caldran mesures 

addicionals per a fomentar la inversió, en un entorn econòmic actual amb tipus d’ interès nuls. 
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Font: Banco de España, evolución del consumo en España durante el confinamiento, 2020 

El consum agregat va descendir en tots els sectors per recuperar-se durant el tercer trimestre 

relativament però sense arribar a nivells pre-pandèmia. Existí un augment en béns de primera 

necessitat i alimentació però en la resta de sectors, especialment aquells com la mobilitat, 

viatges, turisme, van notar un descens radical.  

1.3 Mercat del Treball. EPA i atur registrat  

El mercat de treball no ha estat aliè als efectes de la Covid-19 . Segons dades de la EPA 

(Enquesta de Població Activa), a finals de 2020, i sense tenir en compte els efectes dels 

Expedients Temporals d’ Ocupació que veurem a continuació, la taxa d’ activitat es reduí un 

0.55% i s’ incrementà l’ atur fins a un 16.13% de la població activa, amb una reducció de l’ 

afiliació a la Seguretat Social de 752.000 persones entre mitjans de Març de 2020 i finals de 

Maig (EPA, 2020), amb un cessament de l’ activitat temporal dels autònoms de 1.4 Milions d’ 

empreses. 

EPA, - Trimestre 4/2020   
 Valor Variació 
Ocupats 19.344,30 -3,12 
Aturats 3.719,48 16,54 
Taxa d' activitat 58,19 -0,55 
Taxa d' atur 16,13 2,35 

Font: EPA 4t trimestre (2020) valors en milers / variació percentual, elaboració pròpia. 

Si afegim els ERTO, durant els mesos de Març a Juny de 2020, al voltant de 3.000.000 de 

treballadors van estar inclosos en aquest tipus de programes PTTR. Val a dir, que aquestes 

mesures van enfocades en gran mesures a treballadors indefinits i que no són d’ especial ajuda 

en treballadors temporals, cosa que en el nostre país, impacta a gairebé una quarta part de la 

població activa (EPA, 2020). És en aquests casos, on altres ajudes i transferències, com l’ 
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ingrés mínim vital, prenen importància i com el tercer sector i les ajudes familiars han estat 

fonamentals per apaivagar aquest segment laboral que ha quedat fora del ERTO. 

Tot i que s’ incidirà més tard en aquest treball, cal recordar addicionalment l’ elevada taxa de 

temporalitat del mercat laboral espanyol i l’ elevat grau d’ atur juvenil, estrats que han sofert de 

manera més forta l’ impacte de la crisi provocada per la Covid-19.  

Si analitzem el subconjunt per edat o sexe durant el període iniciat al Març de 2020 i Gener de 

2021, la taxa d’ atur als joves fou propera al 47% per als menors de 25 anys i amb una 

temporalitat superior al 75%. Les dones, així mateix, constitueixen el 57% de totes les persones 

subocupades i el 73% d’ aquestes ho fa a temps parcial (Oxfam, 2021). No és menys important 

remarcar que durant aquest mateix període l’ increment en la taxa d’ atur registrat es duplica en 

aquells nivells educatius inferiors (EPA, 2021) 

1.4 Mesures al mercat el treball: els ERTO 

Una de les mesures per a pal·liar l’ impacte en la desocupació per part dels governs, han estat 

els programes relatius a mantenir als treballadors a les empreses més afectades, mitjançant 

fórmules d’ intervenció de l’ estat per tal de reduir la càrrega de costos de les empreses, tant a 

nivell de cotitzacions, com a nivell de salaris, creant figures com els Expedients de Regulació 

Temporal d’ Ocupació, o ERTOS. En altres països del nostre entorn, s’ han fet servir fórmules 

molt similars, tant a França (Chômage Partiel), Alemanya (Kurzarbeitergeld) o al Regne Unit 

(Furlough) por minimitzar l’ impacte en el mercat del treball produït per la sobtada parada d’ 

activitat. En la literatura econòmica, aquests programes són coneguts com Programes de 

Treball a Temps Reduït o PTTR (Felgueroso, 2020), que permeten a les empreses suspendre 

contractes de treball temporalment o reduir el temps de treball de part o de la totalitat de la 

plantilla. 

Aquests PTTR donen un paper redistributiu a l’ Administració, de forma que es puguin 

minimitzar els efectes negatius en l’ ocupació en aquells sectors més afectats i reduint la 

càrrega a les empreses afectades, mitjançant un mecanisme que permet pagar una part del 

sou dels treballadors per part del SEPE, fins a un 30%, amb bonificacions i deduccions fiscals, 

comprometent-se l’ empresa acollida al programa a no fer fora ningú afectat per la mesura i 

mantenir la ocupació durant un període mínim, en principi de 6 mesos a partir de la finalització 

del mateix tot i que amb matisos (BOE, 13 de Maig de 2020). 

Els objectius principals dels PTTR com els ERTO són 1) minimitzar l’ impacte en l’ atur, evitant 

que les empreses a causa de la mala conjuntura econòmica es vegin forçades a reduir costos 

via reducció de personal; 2) mantenir els ingressos i el poder adquisitiu dels treballadors 

afectats, 3) evitar la devaluació salarial a mig i llarg termini i 4) buscar mantenir uns nivells de 

consum agregat suficients per mantenir l’ economia nacional en funcionament. 
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Aquests objectius aconseguirien que d’ una banda, els ingressos per cotitzacions socials no es 

vegin reduïts de forma dràstica, no augmentin les transferències, especialment les partides 

relatives a subsidis d’ atur íntegres i, de no menys importància, que l ‘ impacte en el consum 

agregat de les famílies, sigui el mínim possible i no caigui de forma sobtada la recaptació d’ 

impostos, tan els indirectes com l’ IVA o directes com l’ impost sobre la renda o l’ impost de 

societats, entre altres. 

A Espanya, un cop es van anunciar les mesures dels ERTE, ràpidament es van acollir un gran 

nombre d’ empreses tal com es desprèn de les dades de l’ INE i que afectà de forma irregular a 

les diferents CC.AA,  especialment en aquelles més turístiques, com ara les illes Balears 

(15.85%) o Canàries (13.1%), Madrid o Catalunya, pers sobre de la mitjana espanyola (entorn 

al 5.5% de treballadors sobre el nombre d’ afiliats a la Seguretat Social) 

 

Font: INE, Quart trimestre 2020. 

En nombre absolut de treballadors, durant els períodes de més impacte de la pandèmia, en 

concret durant el segon trimestre de 2020, es van superar els  3.000.000 de persones 

afectades per ERTOS a Espanya (KPMG, 2020), el que juntament amb les persones a l’ atur, 

suposava un fort augment de les transferències per ajuts de desocupació, on es veieren 

beneficiades gairebé 7.000.000 persones al mes de maig de 2020. Aquestes més 3.000.000 de 

persones afectades pels ERTO a l’ inici de la crisi, provenien principalment de sectors 

considerats no essencials com comerç minorista, hostaleria i serveis presencials considerats no 

essencials (Jansen et Felgueroso, 2020).  
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Font: Trabajadores en ERTE o en paro. (Gràfic original de KPMG, 2020). 

Els PTTR com els ERTO, semblen ser doncs un instrument eficaç per evitar que la despesa en 

prestacions d’ atur en alternativa sigui inferior i eviten que els ingressos per cotitzacions de la 

Seguretat Social, caiguin, mantenint la massa crítica de treballadors en actiu i, sobretot, en 

empreses viables que seràn necessàries per sortir de la crisi.  

És important remarcar, que en el conjunt de la UE27, els diferents programes PTTR, sota el 

paraigua del programa SURE de la UE, ha donat cobertura a més de 42 Milions de persones 

(Müller et Shulten, 2020) i en general, han tingut un efecte important en reduir l’ impacte 

econòmic en els ingressos de les families afectades. 

Així mateix, per sectors, els ERTO han tingut una rellevància major en aquells sectors més 
afectats per la crisi. 

 

Font: La Moncloa, Ministeri de Treball. Elaboració pròpia 
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Tot i que la majoria d’ aquests sectors han presentat un deteriorament de la seva situació 
econòmica-financera, molts d’ ells podrien reactivar-se de forma ràpida una vegada les 
mesures de restricció de la mobilitat i l’ activitat es retirin (Carreras, 2021), en especial els més 
impactats per aquelles, com ara la restauració, l’ allotjament i el turisme i transport en general. 

Finalment, cal encara comprendre com afectarà a l’ atur i a l’ augment de la desigualtat aquest 
gran nombre de persones que encara es troben en ERTOS, car aproximadament la meitat, s’ 
estima que probablement no tornaran al seu lloc de treball un cop finalitzada la crisi (BdE, 
2021) i, per tant, caldrà dur a terme polítiques actives d’ ocupació per a formar-les i adaptar-les 
a nous sectors on es puguin incorporar i, d’ aquesta manera, minimitzar un gran augment de la 
taxa d’ atur (Gay de Liébana, 2021) i l’ augment de la desigualtat que pugui produir en els 
treballadors dels sectors més afectats (hostaleria, turisme, restauració, comerç, etc.).  És 
previsible així mateix que la despesa en transferències vagi en augment al convertir-se 
aquests ERTOS en aturats. 

 

2 La desigualtat mesurada abans i després: l’ Índex de Gini   

Existeixen diversos mètodes per a mesurar la desigualtat en un territori, tant a nivell d’ 

ingressos o de distribució de la riquesa,  sent un dels més difosos i comprensibles l’ Índex de 

Gini, que mitjançant la interpretació de la corba de Lorenz - que ens indica la distribució d’ una 

variable en un domini determinat -  ens permet entendre la relació entre el percentatge d’ 

ingressos i el percentil poblacional.  

Per obtenir el coeficient de Gini, sempre entre 0 i 1, es calcula habitualment amb la fórmula de 

Brown, on X és la proporció acumulada de la variable població, i Y, la proporció acumulada de 

la variable ingressos. A major valor resultant en l’ índex, major desigualtat i viceversa.  

 

Durant el període iniciat al mes de Març de 2020, marcat per la declaració oficial de pandèmia 

per part de la OMS, es pot observar a Espanya una fort impacte en la evolució d’ aquest índex. 

Mesurant la variació de l’ índex respecte al mes anterior a l’ aparició de la pandèmia, és a dir 

fent servir el mes de Febrer de 2020 com a referència, observem al gràfic l’ evolució de l’ índex 

respecte en aquell mes, a partir de les dades internes de clients de CaixaBank Research, com 

segueix: 
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Gràfic 2.1: Font, Aspachs, Durante et al (2020)., Elaboració pròpia, (Dades Annex III). 

 

Podem observar 1) un gran increment de la desigualtat, en especial durant el primer i segon 

trimestre immediatament posteriors a la declaració de l’ Estat d’ Alarma, de forma molt 

accentuada al període Abril – Juliol , i 2) com els esquemes de suport de rendes i 

transferències públiques (especialment les prestacions d’ atur que reben les persones 

afectades pels ERTES, així com altres ajudes) semblen reduir la desigualtat salarial de forma 

molt considerable, reduint l’ impacte inicial dels efectes adversos de la Covid-19 en els 

ingressos. 

 

Analitzant la corba de Lorenz del mes d’ Abril, el punt amb major impacte a la gràfica anterior 

on la variació de l’ Índex de Gini fou de més de 11 punts percentuals per sobre del mes de 

referència, podem observar que, abans de transferències, la desigualtat augmentà de forma 

considerable respecte al mes de Febrer de l’ any anterior, especialment en els percentils de 

menys ingressos i classe mitjana (Gràfic 2) 
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Gràfic 2.2: Font, Aspachs, Durante et al (2020)., elaboració pròpia. (Dades Annex II). 

 

En canvi, si realitzem el mateix exercici però després de les transferències del sector públic, 

observem com aquesta desigualtat quant a ingressos és fortament mitigada i on la variació 

respecte a febrer de 2019 es minimitza.  

 

Grafic 2.3: Font, Aspachs, Durante et al (2020)., elaboració pròpia. (Dades Annex II). 

És molt interessant emfatitzar en aquest punt l’ impacte que mesures com els ERTO i ajudes 

ad-hoc poden haver tingut, no tant sols en la reducció dels efectes en l’ atur i en evitar la ràpida 

pèrdua de llocs de treball, sinó com les transferències públiques han pogut reduir de forma 

important l’ impacte en els ingressos de les persones afectades. Aquest mecanisme, tot i el seu 

gran impacte en el deute i dèficits públics, pot haver estat un coixí clarament rellevant en la 
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minimització de les baixades d’ ingressos per als treballadors afectats pels ERTO, especialment 

aquells de classe mitjana en actiu i amb contractes indefinits. 

Si realitzem l’ exercici durant les dades disponibles relatives als tres primers trimestres de 2020 

a Espanya, podem observar, que després de transferències, no existeixen grans canvis en la 

distribució pre-pandèmia durant el primer any i que fins i tot, l’ Índex de Gini millora molt 

lleugerament, passant dels 0.339 al Gener de 2021 al 0.323 al Setembre del mateix any 

(OCDE, 2021, Gràfic 2.4). Tot i que la desigualtat cresqué durant l’ inici de la pandèmia, els 

efectes de les transferències semblen haver ajudat a apaivagar la desigualtat quant als 

ingressos, especialment a la classe treballadora afectada pels ERTO.  

Els PTTR, tal com es desprèn de la teoria econòmica, poden haver resultat de molta utilitat 

especialment en empreses petites que han presentat a causa de la Covid-19, grans tensions de 

liquiditat. Recordem que el nostre país, gairebé el 72% del VAB el produeixen les gairebé 3 

milions de pimes i que la majoria d’ aquestes són empreses de 1 o 2 treballadors. (INE, 2016). 

Per tant els PTTR poden ser instruments eficients per evitar acomiadaments i preservar 

empreses viables (Felgueroso, 2020) el que serà de molta importància per sortir de la crisi un 

cop s’ aconsegueixi superar la pandèmia des del punt de vista sanitari. Com s’ ha comentat en 

l’ apartat anterior, els ERTO són menys costosos que l’ alternativa d’ haver de  pagar 

íntegrament els subsidis d’ atur i eviten en bona mesura que els ingressos a la SS, entre altres, 

per cotitzacions laborals, s’ enfonsin. 

 

Gràfic 2.4: Caixa Bank Research + Enquesta COME-HERE, Universitat de Luxemburg, 2021 i OCDE, 2021 

Finalment, és important analitzar si aquesta desigualtat ha afectat de forma especial per sexe i 

edat.  Les dades quant a la desigualtat per sexe semblen haver tingut un impacte molt similar al 

nostre país (Taula 1), tot i existir major desigualtat a les dones com s’ observa a les taules. Val 

a dir que aquesta desigualtat, és històrica i que aquesta crisi sembla haver-la incrementat, en 
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concret en estrats més pobres, cuidadores, personal de cuina, etc., com veurem en aquest 

document. Addicionalment, la covid-19, des del punt de vista dels ingressos, sembla haver 

tingut un major impacte en els joves (Taula 2): 

 

Índex de Gini mensual 2019 – 2020 per sexes a Espanya. 

2019 2020 
Dones GINI Homes GINI Dones GINI Homes GINI 

Enero n/d Enero n/d Enero 43.31 Enero 43.82 

Febrero 38.37 Febrero 38.92 Febrero 37.82 Febrero 38.32 

Marzo 39.86 Marzo 41 Marzo 43.05 Marzo 43.71 

Abril 39.27 Abril 39.68 Abril 42.2 Abril 41.69 

Mayo 39.91 Mayo 40.18 Mayo 41.23 Mayo 41.11 

Junio 45.57 Junio 45.13 Junio 47.12 Junio 46.38 

Julio 40.65 Julio 40.82 Julio 42.46 Julio 41.99 

Agosto 40.47 Agosto 39.93 Agosto 42.2 Agosto 42.07 

Septiembre 41.03 Septiembre 41.05 Septiembre 42.69 Septiembre 42.27 

Octubre 41.84 Octubre 41.83 Octubre 42.69 Octubre 41.96 

Noviembre 43.96 Noviembre 44.38 Noviembre 45.32 Noviembre 45.83 

Diciembre 48.33 Diciembre 47.83 Diciembre 49.07 Diciembre 48.65 
Taula 1: elaboració pròpia, dades Caixa Bank Research (2020). 

 

Índex de Gini menors de 25 anys 2019 – 2020 a Espanya. 

2019 2020 
Joves < 25 GINI Joves < 25 GINI 

   Enero 44.05 

Febrero 35.59 Febrero 34.86 

Marzo 37.24 Marzo 42.29 

Abril 37.54 Abril 43.17 

Mayo 39.01 Mayo 42.42 

Julio 40.03 Junio 47.53 

Agosto 40.47 Julio 42.93 

Septiembre 41.48 Agosto 45.79 

Octubre 42.97 Septiembre 44.19 

Noviembre 43.96 Octubre 44.29 

Junio 44.62 Noviembre 47.08 

Diciembre 47.49 Diciembre 49.34 

                                               Taula 2: Elaboració pròpia, dades Caixa Bank Research (2020). 
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En el cas dels joves, s’ observa un fort increment de la desigualtat. Val a dir que l’ Índex Gini es 

altament inercial i que en conjunt, variacions de 2 punts o més són força significatives.  

Cal comparar però les figures de les dues taules, amb la mitjana Gini nacional a Espanya s’ ha 

mantingut relativament estable en línia amb els darrers anys, entre els 33.5 i els 33 punts 

(OCDE, 2021). Per tant, observem que, en conjunt, la desigualtat ha augmentat de forma 

notable, abans de transferències, amb un impacte superior a la població de menys de 25 anys, 

qui han patit en certa manera una pèrdua major d’ ingressos durant el període caracteritzat per 

la pandèmia de la Covid-19 (Dart, Lis Data Center, 2021). 

Així mateix, pren molta importància que la desigualtat afecta amb major intensitat als col·lectius 

més vulnerables, amb ingressos més baixos i en general a les rendes provinents dels salaris, 

especialment les classes mitjanes. Les rendes del capital, ajudes i transferències, tot i veure’s 

afectades, ho fan en menor mesura i ajuden a la disminució de l’ Índex en termes agregats. És 

destacable finalment, la dada que el percentil més elevat (els més rics) a Espanya, ha 

augmentat des de l’ inici de la pandèmia la seva riquesa al voltant dels 26.500 Milions d’ Euros, 

cosa que augmenta la desigualtat posant més pressió en les classes mitjanes, joves i sectors 

més desfavorits. 

Es pot inferir fàcilment doncs que la lluita per la desigualtat passa per transferir recursos dels 

que més tenen als grups més desfavorits , mitjançant impostos ad-hoc a les rendes altes, per a 

ser redistribuïts a través de les transferències i que instruments com el PTTR poden resultar de 

molta utilitat en crisis extremes sobrevingudes com l’ actual pandèmia de la Covid-19. 

 

Gràfic 4:  Rendes de les llars provinents de salaris respecte a altres rendes (capital, ajudes, autònoms, pensions, atur, etcètera).  

Fonts: INE i gràfic BdE, (2020). 
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2.1 Factors de desigualtat a Espanya  

Històricament i estructuralment, la conjuntura en termes de desigualtat a Espanya ha estat 

caracteritzada per diversos factors que han estat accentuats des de l’ inici de la Gran Recessió 

al 2008. Espanya ha patit al llarg dels anys, d’ un greu problema d’ atur estructural en un 

context d’ elevada taxa de temporalitat i precarietat laboral, especialment amb la darrera 

reforma laboral de 2012. 

 

Font: BdE i EUROSTAT (2019).  

Aquesta taxa d’ atur ha tingut un impacte més significatiu en sectors més desfavorits, amb un 

nivell educatiu més baix i, a destacar, en el grup de persones joves en edat de treballar, amb 

una taxa d’ atur del 40.7% en menors de 25 anys (EPA,2020) a la que cal afegir una 

temporalitat de gairebé el 74% en aquest col·lectiu (EPA, 2020). La temporalitat suposa gairebé 

un 25% del total de població activa, el que es tradueix en més de 4 milions de persones 

subjectes a aquest tipus e contractació (INE, 2020), normalment de caràcter precari i irregular. 

Aquestes feines temporals, addicionalment, no solen estar sota el paraigua dels ERTO, doncs 

aquesta figura es fa servir principalment en el personal indefinit (Jansen, 2021) i que es vol 

mantenir a la plantilla de les empreses. Els temporals, per definició, són acomiadats o no 

contractats directament.  

De no menys importància quant a la desigualtat és la bretxa salarial per gènere patent al 

mercat de treball espanyol. Com es desprèn de les dades de l’ INE, històricament, existeix un 

biaix negatiu cap al gènere femení: 
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Aquesta bretxa salarial, es dona tant en salari anual (situant-se el salari anual mitjà del homes 

en 26.738 Euros i el de les dones en 21.012) com en salari per hora, que es de més del 6% 

inferior en el cas de les dones a temps complet. En el cas de les feines de menys qualificació, i 

que han tingut un repunt per la pandèmia, especialment tasques de neteja, cures i serveis 

considerats essencials, la diferència és major i en molts casos han treballat menys hores pel fet 

d’ haver de dedicar més temps a les tasques de les cures i de la llar (EIGE, 2019 i INE, 2020) 

És d’ important rellevància aquest factor doncs gran part de les càrrega de les tasques 

esmentades recau en les dones, tal com es desprèn de l’ estudi de l’ Institut Europeu i de la 

Igualtat de Gènere (EIGE), el que fa que sigui realment molt complicada la dedicació eficient a 

la pròpia carrera professional. 

 

Font: Elaboració pròpia basat en dades del INE i de l’ EIGE (2019) 
Així mateix, la Productivitat Total dels Factors (TFP) i el model econòmic a Espanya, destaca 

per industries de poc valor afegit, amb un escàs dinamisme de la productivitat i una gran 

dependència de les cadenes globals de valor, cosa que ha quedat palesa en aquesta crisi. 

(Annex IV, BdE).   Això , juntament amb que Espanya té un teixit empresarial basat en pimes, 

on el 78% de les mateixes són de menys de 5 treballadors (INE, 2019), fa que la tendència a la 

generació de desigualtat sigui major degut a la poca especialització i a la vulnerabilitat de les 

empreses a canvis radicals o shocks externs, com el de la Covid-19. 
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2.2 Desigualtat per sectors i regions 

La desigualtat ha impactat de forma molt diferent segons el sector o CC.AA, abans de 

transferències, havent patit més aquelles comunitats més exposades a sectors com ara el 

turisme o als sectors serveis (Illes Canàries, Balears, Múrcia, Madrid, Catalunya) 

VARIABLE CATEGORÍA VARIABLE GINI (base Febrer 20) 
CC.AA. Andalucía 3,71 
CC.AA. Principado de Asturias 2,88 
CC.AA. Baleares 4,65 
CC.AA. Canarias 5,36 
CC.AA. Cantabria 4,08 
CC.AA. Castilla - La Mancha 3,75 
CC.AA. Castilla y León 4,4 
CC.AA. Cataluña 3,81 
CC.AA. Ceuta 1,92 
CC.AA. Extremadura 3,04 
CC.AA. Galicia 3,32 
CC.AA. Comunidad de Madrid 4,3 
CC.AA. Región de Murcia 4,13 

CC.AA. 
Comunidad Foral de 
Navarra 2,16 

CC.AA. País Vasco 4,18 
CC.AA. La Rioja 3,32 
CC.AA. Comunidad Valenciana 3,5 
CC.AA. Melilla 3,33 
Total España 3,26 

Font: Caixabank Research, 2021, elaboració pròpia. 

I havent tingut un menor impacte a Navarra, Astúries i *Ceuta respecte al Gini de Febrer.  

(*En aquest darrer cas, l’ índex Gini era ja elevat, concretament en 43.3 punts al 2019. Navarra, en canvi, 

té l’ Índex Gini més baix d’ Espanya, de 24.7,  molt per sota de la mitjana nacional.) 

Així mateix, sectors que s’ han vist afectats a tancar durant més temps, per les diverses 

mesures per intentar aturar els contagis,  preses per les CC.AA, han estat principalment el 

sector de la restauració, i on les pime han estat les que han sofert en major mesura els efectes 

econòmics colaterals de la pandèmia, elevant les seves necessitats de liquiditat, i abocant a 

més de 173.000 petites i mitjanes empreses al tancament per no poder disposar de coixí de 

liquiditat suficient per aguantar tants mesos amb tancaments de l’ activitat irregulars i freqüents 

(BdE, 2020). 

 Les empreses que han pogut mantenir l’ activitat, segons dades del Banco de España, van 

augmentar de forma molt pronunciada les seves ràtios d’ endeutament durant els primers 

mesos de la pandèmia, per fer front als deutes produïts per la manca d’ activitat suficient i d’ 
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ingressos financers. Cal destacar en aquest sentit l’ enquesta del BdE a les empreses 

espanyoles, portada a terme al Novembre del 2020, que mostra que la facturació i l’ ocupació 

efectiva, tenint en compte els ERTO, van causar més impacte en les empreses petites que en 

el conjunt global de sectors d’ activitat.  

 

 

 

Dins de l’ economia, els sectors que han patit un major impacte són com hem vist el Turisme, 

amb una caiguda del 92% respecte a l’ any 2019, el comerç minorista no alimentari, el sector 

de l’ automoció i indústries afins, el tèxtil i la confecció, els béns de consum durador i les 

activitats d’ oci i culturals en general. 

Sectors més afectats pels ERTE a Espanya   
Sector Persones 
Restauració 241.390 
Allotjament 111.479 
Comerç (no alimentari) 56.435 
Comerç al major (no alimentari) 41.949 
Activitats esportives 30.569 
Agencies de viatges i operadors turístics 24.942 
Altres serveis professionals 18.427 
Transport general 16.866 
Transport Aeri 14.488 
Venda de vehicles de motor 11.820 

Font: La Moncloa, Ministeri de Treball (2021) Elaboració pròpia. 



Desigualtat a Espanya en temps de la Covid-19 

Estudios de Economía y Empresa  26                                                                                                              
 

Per tant, les CC.AA. amb major dependència del sector serveis i d’ activitats de menor valor 

afegit, tindran més dificultats per sortir endavant i seran aquelles on previsiblement la 

desigualtat tendeixi a augmentar, per una caiguda molt important dels ingressos, per la 

previsible transformació d’ ERTOS en aturats i per la poca especialització. Calen mesures en 

aquest sentit per transformar el model productiu d’ aquestes i passar a activitats de major valor 

afegit, cosa en general vàlida per al conjunt d’ Espanya. En aquest sentit, aquesta crisi es pot 

veure com una oportunitat per a realitzar d’ una vegada per totes una aposta en I+D+I, apostar i 

atraure empreses d’ alt valor afegit i fer el pas d’ una vegada per totes a l’ economia del 

coneixement.  

 

2.3 El paper dels Serveis Socials i entitats del 3er sector 

Fins ara, com estem veient, el shock extern de la Covid-19 està tenint un especial impacte en 

els estrats de la societat més vulnerables. A més a més, s’ està produint un efecte nou  quant 

desigualtat, consistent en la irrupció d’ un perfil de persona treballadora, que a partir de la crisi 

de la Covid-19, ha estat forçada a utilitzar els serveis socials i a demanar ajuda a ONGs o 

entitats del Tercer Sector.   

Segons dades d’ Oxfam, Banc dels Aliments i Càritas Diocesana, ha augmentat l’ accés al seus 

serveis per a un volum molt important de persones que mai n’ havien fet ús: en concret, s’ 

estima, segons dades de les mateixes fonts , que fins a 800.000 persones han demanat ajuda 

durant el 2020 al nostre país. Per exemple, a Catalunya, Càritas està atenent ja a 3.500 

famílies (Abril de 2021), 2.000 més respecte a les poc més de 1.500 que atenia a principis de 

2020. D’ aquestes, un 21% no té cap mena d’ ingrés, un 93.5% no cobra cap mena de 

prestació o subsidi i gairebé dues tercers parts no disposen d’ un habitatge digne, havent de 

compartir habitatge amb altres persones o rellogant habitacions.   

Les entitats del tercer sector, representen doncs un paraigua molt important per aquells estrats 

de la societat que no disposen d’ ingressos i, sobretot, no es troben a l’ empara de programes 

com els ERTO. Així mateix, segons el mateix informe de Càritas, gairebé de la meitat de les 

famílies que atén, poden subsistir gràcies al recolzament econòmic de familiars o amics. Com 

es va observar en la crisi precedent del 2007, l’ efecte d’ ajuda de les famílies esdevé de vital 

importància per a reduir els efectes en el desigualtat. 

D’ altra banda, Intermón Oxfam, en el seu darrer informe anual sobre la desigualtat publicat al 

Fòrum de Davos, recull que a Espanya, fins a 790.000 persones haurien passat a nivells de 

pobresa severa – entesa com les persones que han de viure amb menys de 16 Euros diaris -  

degut a la irrupció de la Covid-19, assolint ja a Espanya els 5 milions de persones, gairebé un 

11% de la població nacional total. La taxa de pobresa relativa va passar al 2020 del 20.7% al 

22.9%. La pandèmia ha eixamplat la desigualtat en els decils més baixos. 
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Si s’ analitzen els decils de l’ Índex de Gini relatius al 2020 (Annex II), es pot constatar, que el 

decil més pobre de tots perdria fins a 7 vegades més renda que el decil més alt (més ric). En 

aquesta línia , tal com hem vist al llarg d’ aquest exercici, l’ Informe d’ Intermón Oxfam 

coincideix en afirmar la importància de les transferències i en concret dels ERTO, per a evitar 

que 710.000 persones addicionals hagin caigut en la pobresa. Altres mesures, com l’ ingrés 

mínim vital (IMV) no han estat tan efectives quant a la seva implantació i rapidesa,  però han 

arribat a unes 160.000 persones que han pogut disposar de mitjans bàsics per a subsistir. 

Els col·lectius més afectats per la desigualtat provocada per la Covid-19 han estat, tal com hem 

vist, els joves i les dones i els emigrants, com a sector també molt desfavorit. En aquest darrer 

estrat, l’ índex de pobresa assoleix nivells del 57% al 2020, en front al 22.9% de la mitjana total 

de la població (Oxfam, 2021), existint en situació de molta vulnerabilitat fins a 300.000 

persones en situació irregular i que queden excloses totalment de qualsevol mena d’ ajuda de 

les Administracions. Aquí, el paper de les ONG i entitats del tercer sector, altra vegada, és 

fonamental per a intentar apaivagar aquesta emergència.  Moltes d’ aquestes persones han de 

recórrer a l’ economia submergida i a realitzar tasques irregulars, retribuïdes de forma 

especialment baixa.  

Altres dades a tenir en compte són les provinents dels bancs dels aliments. Des d’ aquesta 

perspectiva, la Covid-19 ha fet augmentar les peticions d’ ajuda als bancs dels aliments més d’ 

un 40%, especialment durant els 3 primers mesos de l’ Estat d’ Alarma, on encara no es podien 

veure els efectes de les transferències i on es va atendre a 160.849 persones al mes, un 41.4% 

més que abans de la pandèmia (Banc dels Aliments, 2020). També aquí, han accedit famílies 

treballadores, amb salaris precaris o persones que han perdut la feina durant la crisi i on s’ ha 

generat de nou un augment de la desigualtat i la pobresa. 

2.4 Impacte del teletreball  i de l’ educació en remot provocada per la 

pandèmia en la desigualtat  

Des del punt de vista laboral i educatiu, el confinament i les successives mesures, han provocat 

canvis radicals en la forma d’ estudiar i de treballar dels ciutadans, forçades per la impossibilitat 

d’ accedir presencialment als centres educatius (Escoles, instituts, universitats...) o a les 

empreses. En aquestes darreres, en paral·lel,  s’ ha produït un efecte desigual entre els white 

collar workers (treballadors per regla general que ocupen posicions de major qualificació, d’ 

oficina, executius, professionals independents, professors, etc.) i els blue collar workers 

(treballadors de feines - generalment - amb menys qualificació, manuals i forçosament 

presencials). Els confinaments han provocat que aquelles empreses amb un major grau de 

digitalització i especialització, poguessin ràpidament mantenir l’ activitat sense una reducció ni 

un impacte significatiu de la seva productivitat més enllà del primer trimestre de la pandèmia, 

permetent el treball en remot de la seva força laboral, mitjançant l’ ús de l’ ordinador, el telèfon i 
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les connexions de banda ampla domèstiques, especialment per xarxes de fibra òptica, amb una 

de les més altes taxes d’ implantació a la UE .(CNMT, 2019)  

Per contra, altres perfils laborals, per la naturalesa presencial de la seva activitat o per la 

manca de digitalització, han estat forçats a  paralitzar l’ activitat, inicialment amb el confinament 

sever, i que s’ hagués de reprendre presencialment a posteriori, provocant un greuge entre uns 

i altres tant a nivell econòmic, com emocional.  

El teletreball a gran escala doncs ha estat forçat d’ urgència en un context de crisi sanitària i d’ 

urgència econòmica i que ha generat de nou diferències entre els diversos col·lectius 

professionals, amb impacte positiu en diversos sectors (com el de l’ alta tecnologia, les TIC, l’ 

educació superior a distància, l’ E-Commerce en general, professions liberals, dret, economia, 

periodisme...) i un impacte negatiu en sectors tradicionalment presencials (cultura, espectacles, 

serveis d’ hostaleria i restauració, obres i reformes, transport de viatgers, etcètera). 

A nivell educatiu, la Covid-19 ha  fet aflorar desigualtats ocultes i ha posat de manifest la bretxa 

existent entre els col·lectius més desfavorits i les classes mitjanes i altes, on no tots els 

estudiants , a tots els nivells però especialment en l’ educació primària i secundària, on 

almenys un 11% dels menors de 15 anys no disposen d’ ordinador o tauleta i  un 8% de les 

llars no disposen ni tan sols de connexió adient a internet a casa (INE, 2019). Aquest fet ha 

generat major desigualtat d’ oportunitats a un estrat amb menys recursos i molt vulnerable, com 

són els nens i nenes de famílies pobres que veuran minvades les seves oportunitats futures al 

tenir més obstacles per seguir les classes a diari. Tot i que existeixen programes institucionals 

per proveir aquests col·lectius d’ eines TIC, durant aquesta pandèmia els esforços han estat 

tardans i insuficients i les mesures han estat abastament criticades, per la falta de previsió de 

les administracions i l’ aparent desconeixement que es tenia sobre aquest greu problema. 

(Save The Children, 2020) 

La necessitat de passar l’ educació presencial a l’ entorn On-line de forma abrupta ha deixat 

també patent les mancances del sistema educatiu públic i, sobretot, la bretxa existent entre 

estudiants segons el seu estrat social. España, abans de l’ inici de la pandèmia, presentava la 

major taxa d’ atur de la UE amb un 17.3% respecte al 12% de mitjana de la UE (CE, 2019) i es 

preveu, que degut a la irrupció de la Covid-19, un dels efectes col·laterals es que augmenti 

entre un 1.5 y un 2%. 

El teletreball a donat visibilitat a un altra desigualtat: les dones que treballen en remot a càrrec 

de fills tenen majors dificultats per conciliar vida laboral i de treball. Una vegada més les mares 

sacrifiquen més temps professional respecte a la realització de tasques de cures o de la llar, el 

que dificulta la seva progressió professional (Lyttelton, Zanc et Musick, 2020) i els genera 

majors nivells d’ ansietat respecte a treballar de forma presencial.  
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2.5 Causes i factors de desigualtat, pobresa i iniquitat per la covid-19 

Els efectes de la Covid-19 en la pobresa presenten una major agudesa en els col·lectius 

emigrants i en particular les dones, que es veuen doblement afectades en funció de l’ origen 

ètnic, edat, situació socioeconòmica i que augmenten el risc d’ exclusió social (Càritas, 2020).  

Les tasques de les cures, la salut, la neteja, alimentació, el petit comerç de proximitat són 

professions majoritàriament feminitzades i invisibilitzades en molts casos i que presenten, en 

els temps de la Covid-19, un gran risc d’ augment de la desigualtat i més, si tenim en compte, 

que en molts casos l’ economia submergida és imperant, especialment en els col·lectius i 

estrats de més baixa qualificació, segons els seu origen i  que són clarament més vulnerables 

als abusos i amb un major perill d’ exclusió social: exemples clars serien senyores de la neteja, 

les kellys, cuidadores de gent gran o dependents, agricultura, empleades de botigues, 

cuineres... les quals viuen amb una total falta de drets laborals i de protecció social, sense 

serveis sanitaris, ni baixes per malaltia o dret a prestacions de cap tipus. La Covid-19 ha fet 

que moltes perdessin feines ja de per si precàries i que per la seva poca o nul·la cobertura 

social, ara estiguin es situació altament crítica i sense ingressos, fent més gran la bretxa social i 

posant-les en situació de pobresa extrema.  

 En sectors d’ alta qualificació (doctores, infermeres, treballadores sanitàries de diversa 

índole...), les dones constitueixen aproximadament el 76% de la força de treball del sector 

sanitari a la Europa (UE, 2020) i estan per tant, més exposades directament al coronavirus. La 

còvid-19 ha produït també major inseguretat laboral per les dones, doncs aproximadament un 

84% de les treballadores entre 16 i 65 anys ho fan al sector serveis, molt afectat pels 

tancaments perimetrals i diverses mesures restrictives per tractar de contenir la propagació del 

virus, especialment en professions relatives a les cures d’ infants, al comerç minorista no 

alimentari i al sector de l’ hostaleria i turisme. Dins de la temporalitat, mentre que els contractes 

a temps parcial en homes són del 8.7% a la UE, el 31.3% es el total de contractes temporals en 

dones, cosa que mostra un greuge comparatiu massa elevat i un sever problema d’ iniquitat.  

3     Efectivitat de mesures econòmiques per pal·liar els efectes en la 

desigualtat  

Durant tot el treball s’ ha vist de l’ impacte positiu que semblen haver tingut els programes 

PTTR com els ERTO en minimitzar l’ impacte en els ingressos dels treballadors i en mantenir 

els llocs de treball a les empreses. Sense aquestes mesures, clarament, el terratrèmol 

econòmic hagués estat molt major i hagués tingut repercussions molt més profundes i 

duradores en el conjunt de l’ economia espanyola.  

Altres mesures per pal·liar els efectes en la desigualtat, posades en marxa per l’ Estat, són l’ 

Ingrés Mínim Vital (IMV), en especial per aquells col·lectius més vulnerables, en risc d’ exclusió, 

i que en la majoria dels casos no es poden acollir als ERTO, per la seva especial situació 
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delicada – aturats de llarga duració, persones amb contractes temporals, persones que viuen 

soles i sense ocupació coneguda, sense cap mena d’ ingressos, etcètera. Fins ara, tot i la seva 

aplicació caracteritzada per una burocràcia excessiva (Jansen, 2021), l’ IMV pot haver tingut ja 

un impacte redistributiu positiu en evitar que la desigualtat hagi crescut i on s’ en beneficiarien 

170.000 persones.  La teoria econòmica ens diu que les classes més desfavorides tendiran a 

gastar aquests diners en necessitats i béns de primera necessitat amb un clar impacte positiu 

en el consum agregat a curt termini. Aquesta eina, en paral·lel amb els ERTO, aspira a poder 

ajudar a aproximadament a 2.3 Milions de persones amb un cost estimat d’ uns 3.000 milions d’ 

Euros. Una mesura que ha d’ anar de la mà d’ altres per ajudar en la inclusió laboral , amb 

polítiques actives d’ ocupació (RD 20/2020, de 29 de Maig, pel que s’ estableix l’ ingrés mínim 

vital). 

Fins ara, s’ han vist mesures principalment per ajudar als treballadors i persones afectades per 

la crisi de la Còvid-19. De cara a les empreses, l’ Estat ha posat a disposició línies de crèdits i 

avals ICO ad-hoc, per valor de 200.000 milions d’ Euros, de forma que s’ hi puguin acollir i  

disposar de liquiditat per fer front als pagaments i a les obligacions que tenen. Així mateix, totes 

aquelles empreses que tingueren una facturació inferior a 6.010.121 euros, han pogut sol·licitar 

una demora en el pagament de fins a tres mesos sense interessos i de tres mesos al 1.875%, 

una moratòria considerada insuficient per la majoria de sectors (Cepyme, 2020).  

En paral·lel, les  ajudes a les empreses, especialment en les més vulnerables i afectades per la 

pandèmia, semblen haver pogut evitar el tancament d’ entre 3.000 i 15.000 empreses, evitant 

que aquestes entressin en concurs de creditors i evitant que desenes de milers de persones s’ 

afegissin a les llistes de l’ atur (BBVA Research, 2021). Per tant, l’ abast multidimensional de 

les mesures portades a terme per l’ Administració, poden haver tingut un clar efecte en evitar 

un augment de la desigualtat en els sectors més afectats.  

 

3.3 El programa PEPP i SURE de la UE i la seva implementació a 

Espanya 

El BCE, a l’ inici de la declaració de pandèmia al Març de 2020, decidí aprovar un nou 

programa de facilitació quantitativa, inicialment dotat amb 750.000 milions d’ Euros, de forma 

que els estats poguessin fer front a les necessitats econòmiques imposades per la pandèmia 

de la Covid-19. El PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program), és una mesura de política 

monetària no estàndard, consistent en la compra de deute públic i privat per contrarestar els 

efectes causat per la pandèmia a la zona Euro. En certa manera, es una injecció de liquiditat 

per que els estats membres puguin deixar de banda els objectius de dèficit i poder realitzar les 

despeses necessàries en les economies nacionals, ajudant als diversos sectors i fent front a 

transferències i tota mena de despeses sobrevingudes.  
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A través del programa SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) de la 

UE, com a instrument de recolzament temporal per a mitigar els riscs d’ atur durant l’ 

emergència, la UE ha dotat addicionalment als estats d’ ajudes financeres, en forma de crèdits 

tous per 21.300 milions d’ Euros per Espanya (de 90.300 en total)  per que la despesa pública i 

els augments de dèficit dels estats membres per preservar els nivells d’ ocupació. Així mateix, 

aquest programa ha dotat de bons socials als estats membres de la UE amb l’ obligació que els 

fons associats mobilitats s’ inverteixin amb una finalitat social.  

Ambdues mesures ha estat respostes relativament ràpides per a dotar de diners, economies 

com la nostra en un moment d’ emergència sobrevinguda  i amb un clar aspecte social.  

3.4 Mesures addicionals  y ajudes per als estrats més vulnerables  

Addicionalment a les mesures vistes, per evitar que la desigualtat augmenti i la bretxa s’ 

eixampli, cal posar especial atenció en dur a terme polítiques d’ ocupació alternatives per anar 

substituint mecanismes com els ERTO i que aquests no desemboquin en acomiadaments. En 

aquest sentit, és força conegut per la literatura econòmica (Fariñas, Fernández de Guevara, 

2014) (González-Díez, Moral-Benit, 2019)  i les diverses diagnosi de l’ economia espanyola 

(Hernández de Cos, 2020), que cal un canvi important del model productiu a Espanya, 

actualment amb molta dependència del sector serveis i d’ activitats de baix valor afegit i passar 

cap a un nou paradigma tecnicoeconòmic basat en el coneixement i les TIC (Torrent-Sellens, 

2010). En aquest sentit, cal que s’ augmentin les partides destinades a I+D de forma 

considerable fins a arribar a nivells suficients: a 2019, Espanya inverteix poc més del 1.2% del 

PIB en aquest sentit. Cal que Espanya es posi com a objectiu en despesa d’ I+D respecte al 

PIB, apropar-se a països amb models productius basats en el coneixement i en indústries d’ alt 

valor afegit, que destinen més del 3% del PIB, com ara Alemanya (3.12%), Dinamarca (3.05%)  

o com a mínim posar-se a  la mitjana de la UE dels 27 (2.8%). 

Calen també mesures que redueixin l’ elevada temporalitat i la precarietat, especialment en els 

més joves, emigrants  i que s’ incentivi a les empreses que garanteixin una ocupació digna, 

igualitària i sense biaixos per gènere, raça o condició social, penalitzant aquelles que siguin 

parcials, basin els seus models de negoci en la subcontractació precària o mitjançant la figura 

dels falsos autònoms i crear polítiques per donar una major protecció als col·lectius més 

vulnerables com les persones migrades, treballadores domèstiques, “kellys” i noves professions 

resultat de les plataformes col·laboratives i de la “gig economy”, com ara repartidors, 

transportistes i treballs esporàdics per projectes i fer especial atenció a la pobresa infantil 

 

Es fa necessari un nou abordatge fiscal amb un recaptació més progressiva que lluiti de forma 

precisa contra l’ elusió i evasió fiscal i que els fons i programes europeus es facin servir amb 

ànim transformador (Oxfam, 2020), aprofitant les circumstàncies actuals per a reduir la 
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desigualtat, la iniquitat i els greuges i biaixos en la societat. Les ajudes i els programes han de 

servir de revulsiu social i una mirada d¡ atenció per recordar-nos els objectius de l’ Agenda 

2030 en matèria d’ igualtat d’ oportunitats i erradicació de la pobresa. Dins de les mesures, la 

mobilització de recursos per a dotar la sanitat i els serveis socials de recursos suficients, així 

com ajudes al tercer sector i a les persones més vulnerables, en una època de canvis molt 

ràpids. 

 

No de menys importància, són les mesures tributàries per flexibilitzar els deutes contrets amb l’ 

Administració. Tot i que no exempts de polèmica, l’ AEAT també ha establert una bateria de 

mesures rellevants (RD 35/2020, de 22 de Desembre) pels obligats tributaris, un cop decretat l’ 

estat d’ alarma. Entre elles destaca la flexibilització dels pagaments, l’ ampliació de terminis per 

autoliquidacions i declaracions de diversa índole, l’ ajornament de deutes i diverses mesures 

urgents per las sectors més afectats com ara el sector turístic, hostaleria i comerç, que donen 

un marge addicional als terminis i reglaments de la LGT 58/2003 de 17 e Desembre. Aquestes 

mesures, resulten útils perquè els col·lectius afectats disposin d’ eines que permetin donar un 

cert aire a la seva situació actual. Tot i així, seria desitjable, en vista a la llarga durada, encara 

incerta, i a la duresa de les restriccions, que es flexibilitzessin encara més aquestes mesures i, 

fins i tot, es consideressin certes exempcions i quites fiscals en determinats sectors i persones. 
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CONCLUSIONS  

 
El shock extern de la covid-19, a més d’ haver provocat de forma molt ràpida i sobtada  
importants desequilibris en aspectes clau de l’ economia que hem vist,  ha produït un clar 
impacte en la desigualtat i la distribució de la renda al nostre país, afectant de forma més 
accentuada als col·lectius més vulnerables, joves, dones, emigrants i persones amb treballs 
eventuals i precaris, especialment en aquells sectors més impactats pels confinaments i les 
mesures governamentals per intentar reduir les taxes de contagi. 
 
És d’ important rellevància destacar que les mesures en matèria laboral preses pel govern, en 
especial els PTTR en forma d’ ERTO, han estat un clar amortidor dels efectes negatius 
redistributius de la pandèmia i han resultat indispensables per a reduir l’ impacte econòmic de 
la covid-19, en especial en les persones ocupades amb treballs indefinits i en la classe 
treballadora mitjana.  En aquest sentit, l’ evidencia a través dels índex de Gini previs a la crisi i 
posteriors, abans i després de transferències, ens mostra com les darreres han estat clau per a 
reduir les desigualtats, especialment en els percentils mitjans. També s’ infereix que el percentil 
més alt es pot haver beneficiat d’ aquest shock i ha ampliat l’ escletxa respecte als percentils 
inferiors. Quant a possibles diferències per sexe i edats, les dades ens mostren així mateix d’ 
un empitjorament dels índex de Gini a les dones i, sobretot, al col·lectiu en edat de treballar per 
sota dels 25 anys, especialment a partir de Març de 2020. A nivell regional, també es constata 
que en regions més turístiques i més dependents del sector serveis, la bretxa augmenta a 
causa de la covid-19, especialment durant el segon i tercer trimestres de 2020 i abans de 
transferències. 
 
Paral·lelament, existeixen col·lectius per als quals aquestes mesures, per disseny, no han 
pogut ser portades a terme, com és el cas dels ocupats temporals i, especialment, en 
col·lectius d’ estrat social baix, concretament dones migrades, a càrrec de tasques 
domèstiques i de les cures, que han vist molt impactada la seva activitat, generant en aquest 
sentit una major divergència amb les rendes altes. Aquests sectors han tingut molt forta 
dependència i ajuda del tercer sector i de les famílies, de forma similar a com va passar durant 
els inicis de la Gran Recessió al 2008. De forma addicional, el shock extern de la covid-19 ha 
produït un nou fenomen consistent en que accedeixi als bancs del aliments o ajuda de les 
ONG, un nou perfil de persones, treballadores i de perfil marcadament nacional, que mai n’ 
havien fet ús, especialment durant el primer i segon trimestre de 2020. I en gran mesura quan 
encara no es notaven els efectes de les transferències i en treballadors temporals i eventuals 
que perderen la feina. 
 
En qualsevol cas, l’ evidència sembla demostrar que els PTTR - tot i el seu gran impacte en el 
dèficit públic -  poden ser un instrument eficient per tal d’ evitar acomiadaments i preservar 
empreses viables, necessàries per a sortir de la crisi, així com en mantenir els nivells d’ 
ocupació i mantenir bona part del poder adquisitiu de les famílies afectades per ERTOS i 
similars i reduir l’ impacte redistributiu i la desigualtat, així com permetre nivells suficients de 
consum agregat: després de transferències, els nivells de desigualtat es mantenen a nivells 
molt similars als anteriors a la declaració de l’ estat d’ alarma. 
 
És de vital importància però seguir estudiant els efectes dels ERTE durant tot el 2021 i veure 
aquells que puguin desembocar en pèrdua d’ ocupació definitiva, doncs en els moments de 
redactar aquest treball, encara se superen les 800.000 persones al nostre país acollides per 
aquesta mesura. Caldrà comprendre com l’ estratègia de desescalada, en especial en els 
sectors més afectats com el turisme, serveis, cultura i afins, ajuden a reincorporar aquestes 
persones, quines seran acomiadades i com aquests s’ adaptaran al nou entorn econòmic. Cal 
seguir també, en aquest sentit, l’ impacte definitiu en el dèficit públic i com les noves 
transferències l’ han afectat, especialment en prestacions d’ atur complet i fins a quin punt les 
ajudes ad-hoc de la UE han estat utilitzades eficientment per reduir la desigualtat. Finalment, 
seria de molt interès realitzar l’ estudi també en quant a renda i PIB per càpita, un cop es 
disposi de més dades un cop finalitzada la crisi i veure quin ha estat l’ impacte del període 
complet afectat per la pandèmia des d’ aquesta perspectiva. 
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L’ autor pensa que cal un esforç encara més gran en executar polítiques públiques eficients per 
a reduir la bretxa salarial entre homes i dones, dotant de transparència l’ enfocament salarial, 
així com un nou marc laboral entre patronal, govern i sindicats i mesures que per desincentivar 
i perseguir aquest greuge cap el sexe femení.  Com ens mostren les dades, existeix encara un 
fort biaix i on les dones, a més, han de suportar tasques no remunerades de les cures i en 
molts casos, amb feines invisibilitzades, de forma molt precària o, fins i tot, en l’ economia 
submergida.  Abans de la crisi, el gènere femení arribava a cobrar un 25% menys per la seva 
feina (EIGE, 2019) (INE, 2020) i on la covid-19, en estrats mitjans i baixos, ha pogut ampliar 
aquest percentatge. 
 
A més del problema persistent d’ atur estructural a Espanya, el col·lectiu de joves és un dels 
més impactats per aquesta crisi, amb una taxa d’ atur del 40.7% en menors de 25 anys 
(EPA,2020) a la que cal afegir una temporalitat de gairebé el 74% en aquest col·lectiu (EPA, 
2020). Es fa necessari un nou plantejament educatiu i laboral, on s’ abordi definitivament 
aquest problema, anant a l’ encontre d’ un sistema educatiu en línia amb les noves necessitats 
laborals i una nova reforma laboral que busqui reduir aquesta elevada taxa d’ atur, temporalitat 
i precarietat en els treballadors més joves. Aquest problema requereix mesures urgents doncs 
sembla empitjorar per la covid-19, on s’ ha ampliat la desigualtat i que pot esdevenir 
estructuralment crònic en aquest segment poblacional. 
 
Per CC.AA i per sectors d’ activitat, la desigualtat ha impactat de diferent forma, abans de 
transferències especialment, havent patit més les Illes Canàries, les Balears, Múrcia, Madrid i 
Catalunya,  més exposades a sectors com ara el turisme o el sector serveis i activitat de baix 
valor afegit. Navarra, Astúries o País Basc, han estat les menys impactades per contra (Índex 
de Gini, base Febrer 2020). Les CC.AA amb activitat i serveis de menor valor afegit, han patit 
un efecte major, sent els sectors més afectats per les mesures i en aquest ordre, la restauració, 
l’ allotjament, el comerç no alimentari al menor i al major, les activitats esportives, les agències 
de viatges i operadors turístics, altres serveis professionals, transport general i aeri i venda de 
vehicles de motor. 
 
 
Cal per tant un nou enfocament del model productiu espanyol, generalment de baix valor afegit, 
i molt depenent de les cadenes globals de valor i del sector serveis, com ha quedat palès. 
Especialment en el biaix creat per la pandèmia en el treball i educació en remot, cal fer un pas 
cap a un nou paradigma tecnicoeconòmic basat en l’ economia el coneixement (Torrent-
Sellens, 2010) i de major valor afegit. La crisi de la covid-19 ens mostra que no hi ha hagut 
igualtat d’ oportunitats per accedir al treball en remot i especialment, en l’ educació en remot 
primària i secundària, ampliant-se la desigualtat en els sectors més humils i on cal un enfoc per 
dotar aquestes persones, en especial nenes i nens, de mitjans suficients per que tinguin  
igualtat d’ oportunitats i equitat respecte a les classes mitjanes i altes amb fàcil accés a les 
darreres tecnologies TIC. 
 
Per acabar, en línia amb els darrers treballs de Zucman, Saez i Piketty, cal definir noves 
polítiques redistributives,  dissenyant i creant una wealth tax eficient, que gravi de major forma 
a les rendes més altes amb la finalitat de millorar la redistribució cap als percentils més baixos i 
disminuir la pressió sobre les transferències suportades via dèficit públic. Es fa necessari un 
nou abordatge fiscal, amb focus en una reforma i integració fiscal més eficient a nivell de la 
UE27 per impedir d’ una vegada per totes conductes insolidàries i que les grans corporacions 
no disposin de mecanismes legals per evitar impostos i que aquests siguin pagats allà on es du 
a terme l’ activitat.  Sense mesures en aquest sentit, la redistribució i la equitat seran un 
problema persistent. 

 

* * * 
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VALORACIÓ  
 
 
La realització d’ aquest treball ha estat molt enriquidora, tant des del punt de vista purament 
acadèmic, com des del punt de vista personal, assolint finalment, i després de molt esforç, 
sacrificis i robant temps als dies, el darrer pas per obtenir el Grau d’ Economia, després de 5 
anys. El TFG m’ ha permès interpretar les primeres informacions disponibles que s’ han anat 
publicant després de la irrupció oficial de la Covid-19 al Març de 2020 i on l’ evolució de la 
mateixa ha anat condicionant de forma implícita, les nostres vides i l’ entorn socioeconòmic en 
el que vivim, amb un impacte evident. Ha estat apassionant doncs ha ampliat la meva 
perspectiva crítica i he pogut ser testimoni de tot el que ha anat passant, dia rere dia, amb 
major amplitud de mires i, en certa manera, coneixement de causa en alguns camps, en els 
que em queda encara molt per aprendre. 
 
 
Arribat a aquest punt, tot i que seria majoritàriament extensible a tot el professorat que he 
gaudit al llarg dels 7 anys de grau i MBA, vull agrair especialment a dues persones de la UOC 
sense les quals, en aquest moment, no estaria escrivint aquestes línies: al Doctor Enric 
Serradell López, que l’ any 2013 em va admetre a l’ Executive MBA en Negocis Internacionals 
aquí a la UOC i que va iniciar sense dubte un camí ple de satisfaccions en l’ àmbit acadèmic;  i 
a la Doctora Carolina Hintzmann, per ajudar-me a formar part de l’ alumnat d’ aquest 
meravellós Grau d’ Economia allà l’ any 2016. Em sento molt orgullós de formar part de la gran 
comunitat UOC i d’ haver assolit els meus objectius. Gràcies a tots. 
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AUTOAVALUACIÓ  
 
La realització del TFG m’ ha ajudat a sintetitzar i posar en pràctica gran part de les 
competències assimilades durant tot el Grau d’ Economia, fen una avaluació molt positiva del 
mateix i dels coneixements adquirits durant els darrers cinc anys.  Tot i que és cert que la 
dedicació ha estat menor de la que hagués volgut, a causa de la gran càrrega de 
responsabilitat i treball de la meva feina diària, és cert que la investigació sobre aquest tema 
concret i els seus efectes, han estat un fort motivador a l’ hora de realitzar-lo, doncs la 
macroeconomia i les conseqüències socials, tant en el mercat de treball com en la societat, són 
temes que m’ apassionen i que segueixo amb especial atenció.  

 

En primer lloc, crec que he assolit els objectius inicials plantejats, donant respostes a les 
hipòtesi i qüestions plantejades a l’ inici de la redacció del treball i, fins i tot, obtenint algunes 
informacions noves que m’ han sorprès ja que en aquest tipus de treballs es pot caure en la 
temptació de partir d’ idees i conceptes esbiaixats i preconcebuts, cosa que he evitat a tota 
costa. Per fer-ho, he hagut d’ identificar i buscar informació de fonts fidedignes, acudint a autors 
i altres papers de contrastat rigor i evitant la sobrecàrrega d’ informació i articles d’ opinió que 
proliferen a la Xarxa. No ha estat fàcil fer la selecció per la ingent quantitat de material 
disponible, tant a la biblioteca de la UOC, com a llibres que he anat adquirint, com a articles de 
diversa índole relacionats amb situacions similars passades o amb els primers treballs recents 
que aborden els efectes de la pandèmia en l’ economia i la desigualtat. En aquest darrer sentit, 
m’ han inspirat molt la lectura de diversos autors que dediquen gran part del seu camp d’ estudi 
a la desigualtat com Gabriel Zucman o Branko Milanovic i he constatat que es tracta d’ un tema 
en el que cada vegada estan apareixent més treballs i estudis econòmics rigorosos, de 
diverses fonts, per la seva elevada transcendència en l’ economia i la societat. 

 

En paral·lel m’ han resultat de molta utilitat les diferents formes d’ interpretar la informació de 
les fonts estadístiques oficials disponibles, com ara el INE o el DART, per a crear informació 
visual fàcilment intel·ligible per recolzar o refutar les informacions, especialment les gràfiques 
Gini o l’ evolució de diverses variables com ara la renda per càpita, els índex d’ atur o l’ 
evolució de la desigualtat abans i després de transferències.  Les competències adquirides en l’ 
ús de les TIC al llarg dels anys aquí a la UOC, són evidentment un valor molt potent de tot el 
Grau i que m’ han permès de forma molt fàcil, treballar amb sèries estadístiques, taules de 
dades de diversa índole i fer-les servir de forma avançada i eficient. 

 

 

La irrupció de la crisi sobrevinguda de la Covid-19, m’ ha permès en un marc real poder 
estudiar els efectes d’ un gran repte econòmic en una economia viva com la nostra, podent fer 
servir els coneixements en història i geografia econòmica i comparar amb crisis prèvies, des de 
la més recent, la Gran Recessió, fins a crisi similars provocades per pandèmies o agents 
externs. Així mateix, m’ ha permès des d’ un punt de vista social, avaluar l’ impacte en diversos 
estrats socials i des de la perspectiva de gènere, on queda palès la gran feina quant a igualtat i 
equitat que encara queda per fer. Els aspectes socials apresos de les assignatures optatives, 
relacionades amb la menció en equitat i sostenibilitat, han resultat de molt utilitat a l’ hora d’ 
enfocar aquests apartats del TFG, així com les assignatures relacionades amb les relacions 
laborals i el mercat de treball, fent que els coneixements adquirits hagin estat font d’ inspiració 
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per a dirigir la recerca en aquestes vessants, especialment en la desigualtat per gènere, origen 
i situació socioeconòmica.  Addicionalment, he pogut confirmar com els ERTE i les 
transferències relacionades, han esdevingut una eina clau per esmorteir la desigualtat al nostre 
país, de forma numèrica i contrastada i on com les polítiques públiques tenen un paper 
altament rellevant en moments com el que vivim.  

 

La planificació ha estat relativament senzilla, tant pel mètode i estructura dissenyat per la UOC, 
com per l’ autodisciplina que suposa estudiar a la UOC durant tant de temps. Tot i que és cert 
que en el TFM del meu MBA a la UOC (2013-2015) -  on vaig fer un Business Plan per a una 
nova empresa basada en les TIC – vaig disposar de més temps i el tema era més còmode per 
la meva experiència  al món de la gran empresa, poder realitzar el TFG en aquest àmbit m’ ha 
permès sortir més de la meva zona de confort i assumir nous reptes que m’ han fet créixer 
personalment i acadèmicament. Com he remarcat, no ha estat fàcil compaginar-ho amb les 
dues darreres assignatures del Grau i amb la meva feina, però he anat complint, de forma 
relativament natural, els temps imposats i això és deu a que (penso fermament), estudiar a la 
UOC compaginant-ho amb la feina (i la vida), s’ aprèn a tenir una molt eficient gestió del temps, 
sent una de les competències que més valoro de tots aquests anys. 

 

Finalment, soc plenament conscient que un treball d’ aquestes característiques requeriria d’ un 
aprofundiment constant i que només és una petita mostra del que es podria estudiar 
relativament a la desigualtat provocada per la Covid-19. Queda molt a fer: a mesura que es 
tinguin més dades i perspectiva, caldrà comprendre els efectes reals en la desigualtat un cop la 
Covid-19 quedi enrere, sobretot en la ocupació (Què passarà amb les més de 600.000 
persones en ERTE? Com quedarà el dèficit públic? Com s’ abordarà la recuperació? Mesures 
fiscals expansives? Quins mecanismes nous es poden proposar per evitar la desigualtat en 
noves externalitats? Quin paper ha de jugar l’ Estat per reduir la desigualtat salarial de gènere i 
els biaixos existents en aquest sentit?) Són unes poques de les moltes preguntes que caldrà 
anar responent i analitzant. Qui sap, potser en un futur no gaire llunyà podria ser interessant fer 
el Màster en Anàlisi Econòmica. 
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