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Síntesi - resum 

 

 

Aquest 2011 torna a ser present la destrucció d’ocupació a Catalunya, i es trenca 
la tendència de lleugera desacceleració que es va comprovar el 2010. La delicada 
situació del nostre mercat de treball continua sense millora, ans el contrari 
segueix augmentant la població sense feina, es redueix l’ocupació, sobretot la 
indefinida, i són, principalment, les dones i els col·lectius més dèbils els que 
paguen, en forma d’atur, la situació de crisi econòmica. 

 

Activitat 

En el darrer trimestre de l’any 2011, la població activa de 16 a 64 anys ha estat de 
3.747.442 persones. Si comparem aquesta dada amb els resultats de l’any 2010, 
podem dir que hi ha 36.750 persones actives menys, reducció que significa una 
pèrdua d’un 1% de població activa a Catalunya. 

Al llarg del 2010, només les dones van incrementar les xifres d’activitat i aquest 
2011 torna a donar-se la mateixa situació. Enguany, hi ha hagut un augment de 
11.323 dones (0,6%) mentre que els homes han reduït 48.073 actius (-2,3%). 

Respecte de l’edat, augmenta la població activa d’edat més avançada, 
concretament d’entre 45 i 64 anys. Els més joves d’edat compresa entre els 16 i 
19 anys, per contra, han reduït substancialment la seva presència com a població 
activa. El decreixement del 13,8% i prop de 9.000 joves menys fa pensar en un 
retorn al sistema educatiu davant les escasses perspectives de trobar feina. 

En general, la població activa catalana es caracteritza per tenir un nivell 
d’estudis alt, ja que 1.277.797 persones tenen estudis superiors, és a dir un 
34,2%. A més, la tendència de reducció de persones amb baixos nivells de 
formació i l’augment de persones actives amb nivells de formació de secundària i 
superior, evidencia que hi ha una aposta clara per la formació per part de les 
persones que busquen participar del mercat de treball a Catalunya. 

La lleugera reducció de la població activa el 2011 s’ha donat, tant en persones 
d’origen estranger, com d’origen espanyol. Però qui ha patit de manera més 
accentuada aquesta pèrdua d’efectius ha estat la població estrangera. Hi ha 
31.076 persones actives d’origen immigrant menys que el 2010 (-4,3%) i 5.676 
persones espanyoles menys (-0,2%). 
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Ocupació 

L’any 2011 torna a presentar un saldo negatiu quant a població total ocupada de 
16 a 64 anys. De manera més accentuada que el 2010, hi ha a Catalunya 125.026 
persones ocupades menys l’any 2011. Aquesta reducció suposa un pèrdua de 
població ocupada del 4%. 

La caiguda d’ocupació l’han patit tant homes com dones. Els primers amb 69.075 
ocupats menys (-4,2%) i les dones amb 55.951 ocupades menys (-3,9%). Aquesta 
tendència trenca amb la que es va donar el 2010, ja que en aquell moment, les 
dones van aconseguir un saldo positiu quant a ocupació, concretament van 
obtenir un 1,2% d’increment. 

La taxa d’ocupació femenina continua sent força més baixa que la dels homes (8,5 
punts percentuals de diferència), fent evident que, encara avui, la inactivitat és un 
indicador clarament femení, i que és molt inferior la proporció de dones que 
participen del mercat de treball en comparació als homes. 

L’anàlisi de l’evolució de l’ocupació per grups d’edat mostra que la davallada més 
pronunciada la pateixen els grups d’edat més joves, de menys de 30 anys. 

Són tots els grups d’edat els que presenten taxes d’ocupació inferiors a les 
obtingudes el 2010, però preocupa, sobretot, que el grup de 31 a 44 anys, el més 
actiu de tots, hagi perdut població ocupada amb tanta força (65.971 persones 
ocupades menys i una caiguda del 10,6%) i hagi reduït, així, la seva taxa 
d’ocupació en 3,1 punts percentuals, malgrat continuar essent la taxa més alta de 
tots els grups d’edat. 

Un cop més, podem dir que la formació és un factor positiu per a trobar una feina 
i mantenir-se en el mercat de treball, ja que són les persones amb nivells 
d’estudis més baixos les més afectades per la reducció d’ocupació.  Com més 
elevat és el nivell d’estudis de la persona més alta és la taxa d’ocupació, però 
malgrat aquest tret, la crisi sostinguda en el temps afecta també els col·lectius 
amb nivell d’estudis secundaris de segona etapa i superiors. 

Les persones ocupades de nacionalitat estrangera tanquen l’any amb un saldo 
negatiu en termes d’ocupació, concretament hi ha 71.332 persones ocupades no 
espanyoles menys que el 2010, caiguda que suposa una pèrdua d’un 14,2%. La 
població autòctona ha perdut un 2,1% i 53.694 persones ocupades respecte del 
2010. D’aquesta manera, la població estrangera és la que ha patit la pèrdua més 
accentuada d’ocupació. 

L’anàlisi de l’estructura ocupacional ens ha permès veure que les branques que 
concentren la major proporció de persones ocupades són els serveis de 
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restauració, personals i venedors (20,1%), professionals científics i intel·lectuals 
(15,7%), persones empleades d’oficina, comptables i administratives (13,6%) i 
ocupacions elementals (12,1%). 

En relació amb el 2010, la pèrdua més important d’ocupació, l’han patit els 
artesans, persones treballadores de la indústria i la construcció (-64.200 
persones), persones treballadores de la restauració, personals i venedors (-41.400 
persones), tècnics i professionals de suport (-34.800 persones), persones 
empleades d’oficina, comptables i administratives (-9.300 persones) i persones 
treballadores d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (-5.700 persones). 

Les ocupacions que han aconseguit augmentar el nombre de persones ocupades 
són les ocupacions elementals (37.600 persones), operadors d’instal·lacions i 
maquinària i muntadors (33.300 persones), directors i gerents (19.900 persones) i 
professionals científics i intel·lectuals (6.100 persones). 

El més preocupant és el fet que la pèrdua d’ocupació més significativa s’ha 
donat en un dels sectors més importants i pilars de l’economia catalana, com és 
la indústria, ja que semblava que aquest sector ja havia tocat fons en els cinc anys 
continuats de destrucció d’ocupació. Malauradament, continua el degoteig de 
pèrdua de llocs de treball. 

El fet que la indústria hagi deixat gairebé 41.000 persones ocupades sense feina 
(-7,3%), evidencia l’afebliment al qual es veu sotmès el teixit industrial català. 

L’anàlisi segons les branques d’activitat ha constatat que el sector de la 
construcció segueix, un any més, perdent ocupació de manera intensa i 
sostinguda en el temps. 

 

Parcialitat 

A Catalunya, el 2011, hi ha 409.819 persones ocupades a jornada parcial, xifra 
que significa un 13,8% del total de la població ocupada. 

Des de 2007, la diferència entre homes i dones ha estat significativa, ja que 
sempre ha existit una major proporció de dones que d’homes que treballen a 
jornada parcial. De manera excepcional, podem dir que el 2011 el major 
increment de persones ocupades a jornada parcial l’han patit els homes.  

No obstant això, les dones tenen una taxa de parcialitat del 23,1% mentre que la 
dels homes és del 5,7%, fent, encara notables, les diferències entre ambdós 
sexes. 
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La parcialitat, a més de ser un indicador feminitzat, també afecta amb major 
mesura la població jove, ja que hem pogut constatar, un any més, que la taxa de 
parcialitat es redueix a mesura que augmenta l’edat de la persona treballadora. 

 

Subocupació 

En relació amb el 2010, hi ha més persones ocupades que es declaren 
subocupades, és a dir, que treballen menys hores de les que desitjarien. Són 
220.562 persones les que es troben en aquesta situació i l’augment s’ha donat 
tant en els homes com en les dones. 

En aquest cas, les dones han incrementat en un 4,9% i 5.607 subocupades més i 
els homes ho han fet en un 9,9% i 8.947 subocupats més. 

El fenomen de la subocupació ha augmentat en tots els grups d’edat menys en el 
cas de les persones ocupades de 55 a 64 anys que han aconseguit reduir-lo. El 
2011, són sobretot els joves de 20 a 30 anys els que desitgen treballar més hores 
de les que treballen. 

Malgrat la reducció del nombre de persones subocupades que ha presentat la 
població d’origen estranger en relació amb el 2010, aquesta continua patint més 
subocupació que la població autòctona. En aquest sentit, tenim un 15% de 
població estrangera que es declara subocupada davant d’un 6,1% de població 
autòctona. 

La tendència d’augment de la subocupació, que indica una voluntat de treballar 
més hores de les que una persona ocupada a jornada parcial treballa, demostra 
que el nostre mercat de treball ha empitjorat en aquest darrer any i per tant, ha 
augmentat la precarietat laboral. 

 

Atur 

El 2011 hi ha 775.049 persones sense feina, dada que s’ha incrementat en un 
12,9% en relació amb el 2010 i 88.276 persones més a les llistes de l’atur. Aquest 
resultat indica que la taxa d’atur és del 20,7%, la taxa més alta assolida en aquests 
anys de crisi econòmica. 

Si el 2010 s’apuntava una tendència vers la moderació del creixement de l’atur, el 
2011, malauradament, tornem a parlar d’augment de l’atur de manera intensa a 
Catalunya. 
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Les dones han incrementat l’atur de manera més accentuada que els homes. A 
finals del 2011, hi ha 420.326 homes i 354.723 dones a l’atur i, respectivament, 
han augmentat en un 5,3% i en un 23,4%.  

Tot i que els homes continuen tenint una taxa d’atur lleugerament més alta que la 
de les dones, aquestes tornen a patir els increments d’atur més acusats com ja 
feien abans de l’inici de la crisi; torna així a la tendència estructural del mercat de 
treball, que és que les dones pateixin més l’atur que els homes. 

El 2011, les dones tenen una taxa del 20,4% i els homes del 20,9%, amb una 
diferència, només, de 0,5 punts percentuals. 

Segons l’edat, l’atur ha augmentat en totes les franges d’edat a excepció dels més 
joves, ja que la població de 16 a 19 anys ha reduït l’atur en gairebé 5.000 
persones. 

El grup de 31 a 44 anys és el que ha patit l’augment de l’atur amb més intensitat, 
amb 60.181 persones i  un 24,7% més respecte del 2011. 

Tots els grups d’edat presenten una taxa d’atur més elevada que l’any 2010, i 
per als més joves, que han aconseguit reduir l’atur, aquesta tendència s’explica 
perquè la població activa d’aquest grup d’edat també s’ha reduït amb la suficient 
força com per reduir la incidència de l’atur. 

Com més edat té la població activa, menys afectada està per l’atur, per tant, el 
grup de 16 a 19 anys és el que presenta la taxa d’atur més elevada, 
concretament, d’un 67,5%, seguit dels joves de 20 a 30 anys amb una taxa del 
27,9%. 

En menor mesura, el grup de 31 a 44 anys presenta una taxa del 19,5% i el de 45 a 
54 anys del 16,5%. El grup més madur té la taxa d’atur més baixa, exactament és 
d’un 15,2%. 

Per tant, els joves, un cop més, continuen patint discriminació per raó d’edat a 
l’hora d’accedir i mantenir-se al mercat de treball català. 

Per nivell d’estudis, hem pogut veure que l’atur és present a tots els nivells i que 
ha augmentat en nombres absoluts respecte del 2010, a excepció del grup sense 
estudis o amb educació primària, que ha aconseguit reduir en 2.745 persones el 
nombre de persones aturades amb aquest nivell d’estudis assolit. 

Malgrat aquesta reducció, la taxa d’atur és més elevada en els nivells més baixos 
d’estudis i a l’inversa: és més lleu quan els nivell d’estudis són superiors. 
Concretament, la població sense estudis pateix una taxa del 32,6%, augment de 
5,6 punts percentuals respecte de la taxa de l’any 2010. 
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Seguidament, el grup amb estudis secundaris de primera etapa té una taxa del 
24,7%, el grup amb estudis secundaris de segona etapa presenta una taxa d’atur 
del 20,6% i, finalment, el grup amb estudis superiors té una taxa del 12,6%. 

L’anàlisi per nivell d’estudis ens ha permès comprovar, un any més, com la 
formació és un pilar fonamental per mantenir-se en el mercat de treball i que les 
persones amb manca de formació són les més vulnerables i tenen més 
probabilitat de ser expulsades del mercat de treball. 

Segons la nacionalitat, hem pogut comprovar que la població estrangera està més 
afectada per l’atur que la població autòctona, ja que la primera presenta una taxa 
del 37,6%, mentre que la taxa de la segona és d’un 15,2%. 

Segons la durada de l’atur, hem de dir que la població aturada que ha treballat 
prèviament tendeix a augmentar el temps d’estada a l’atur de manera 
preocupant. Un 31,6% del total de persones aturades fa més de dos anys que està 
a l’atur, o el que és el mateix, 220.670 persones, un 20,8%, fa entre un i dos anys 
que no té feina. 

Cada vegada són més persones a Catalunya que pateixen atur de llarga durada, 
amb el consegüent esgotament de prestacions per atur que això representa i 
l’augment del risc d’exclusió social i econòmica que comporta. 

L’anàlisi segons l’edat ens ha permès veure com augmenta la probabilitat de patir 
atur de llarga durada com més avançada és l’edat de les persones, incidint de 
manera negativa i directa en l’ocupabilitat del col·lectiu més madur i disminuint 
les probabilitats de retorn al mercat de treball de les persones amb més 
experiència. 

 

Salarització 

El nombre de persones assalariades a Catalunya s’ha reduït un 4,1% i 107.899 
persones com a conseqüència de la destrucció d’ocupació que patim des del 
2008. Malgrat aquesta tendència, la taxa de salarització es manté en un 84,2%, 
pel fet que la població ocupada total també s’ha reduït i, per tant, la proporció 
de persones assalariades respecte de la població ocupada total s’ha mantingut 
estable amb un total de 2.531.333 persones assalariades el 2011. 

Per sexes, tant homes com dones han reduït població assalariada. Els primers en 
un 3,9% i 52.425 homes menys i les dones en un 4,3% i 55.474 dones assalariades 
menys. 
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La taxa de salarització dels homes és del 80% i la de les dones del 89%. Aquesta 
diferència de 9 punts percentuals mostra que les dones s’ocupen en menor 
mesura al treball per compte propi. 

La població assalariada catalana té cada cop més probabilitat de treballar sota 
una modalitat contractual temporal amb la consegüent manca de drets laborals, 
de perspectives de futur i de carrera professional que això ocasiona. 

El 2011 s’ha donat un augment de 3.363 homes amb contracte temporal (1,6% 
més que el 2010) mentre que les dones s’han reduït en 6.814 dones (-2,4%). 

Malgrat aquesta reducció, les dones tenen una taxa de temporalitat superior a la 
dels homes, concretament del 20,2%, mentre que la dels homes és del 19,3%. 

Aquestes taxes similars es donen per un augment de la incidència de la 
temporalitat dels homes, però no per una millora de la situació de les dones, ja 
que la lleu reducció de la taxa de temporalitat femenina no es dóna per l’augment 
de la contractació indefinida. 

El 2011 augmenta, sobretot, la població assalariada temporal que té contracte 
per obra o servei determinat a Catalunya. Exactament, hi ha 270.982 persones 
que treballen sota aquesta modalitat contractual, xifra que s’ha incrementat un 
20% i 45.226 persones assalariades. 

Tant homes com dones es concentren en la modalitat d’obra o servei determinat i 
no hi ha diferències notables en la resta de modalitats contractuals a excepció de 
la modalitat de cobrir una baixa total o parcial d’una altra persona treballadora, ja 
que hi ha una proporció molt superior de dones en aquesta modalitat. 
Concretament, hi ha un 16,6% del total de dones davant d’un 5,2% del total 
d’homes assalariats. 

A Catalunya, la temporalitat afecta més de 500.000 persones, 4.500 més que 
l’any 2010, situació que és conseqüència de la cerca de la flexibilitat del mercat 
de treball per la via de la contractació temporal, cosa que priva moltes persones 
dels seus drets laborals i empitjora les seves condicions a la feina. Ens trobem, 
doncs, davant d’una creixent pèrdua d’estabilitat laboral i d’un increment de la 
incertesa que afecta directament la qualitat del treball. 

 

Anàlisi territorial 

Només Barcelona supera la taxa d’activitat global (78,1%), concretament se 
situa 0,4 punts percentuals per sobre amb un 78,5%. Girona té una taxa del 
77,7%; Lleida, del 77,1%; i Tarragona, del 76,6%. 
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Girona i Tarragona són les províncies que redueixen la taxa d’activitat, en -2,3% i 
-0,1%, respectivament, mentre que les altres dues presenten resultats positius, 
sobretot és Lleida la que incrementa el nombre d’efectius actius. 

La província que ha patit la reducció més important ha estat Barcelona amb 
85.805 persones ocupades menys, però són totes les províncies les que han 
reduït la taxa d’ocupació respecte de 2010. Barcelona i Lleida es troben per sobre 
de la mitjana general, concretament amb una taxa del 62,5% i del 63,7%, 
respectivament, mentre que Girona se situa amb un 59,4% i Tarragona, amb un 
59,8%. 

La població assalariada s’ha reduït a les quatre províncies catalanes, però si ens 
fixem en les taxes de salarització podem dir que Barcelona és l’única que ha 
incrementat en 0,4 punts percentuals respecte del 2010 la seva taxa. Per contra, 
Lleida ha patit una reducció de 3,2 punts percentuals; Tarragona, d’1 punt 
percentual; i Girona, de 0,4 punts. 

La població amb contracte temporal ha augmentat a Barcelona (5,5%) i Tarragona 
(3,7%) mentre que a Girona i Lleida ha disminuït en un 16,9% i un 29,1%, 
respectivament. 

La taxa de temporalitat ha augmentat a Barcelona en 1,7 punts percentuals i a 
Tarragona, en 1,9 punts. Per contra, Girona té una taxa de temporalitat 1,7 punts 
percentuals inferior a l’obtinguda el 2010 i Lleida presenta una diferència de 5,2 
punts. 

L’atur ha augmentat a tot Catalunya, però, percentualment, ho ha fet, sobretot, 
a Lleida un 26,6% més respecte del 2010. 

La taxa d’atur més elevada la trobem a Girona, amb un 23,6%, molt per sobre de 
la mitjana general, seguida de Tarragona, amb un 21,9%; Barcelona, amb una 
taxa del 20,4%; i, finalment, Lleida amb un 17,3%. 

L’atur de llarga durada és força present a totes les províncies, però Barcelona és 
la que concentra la major proporció de persones aturades que fa més de dos 
anys que estan a l’atur, concretament un 33,9% del total de persones aturades a 
Barcelona. La segueixen Girona, amb un 29,1%; Tarragona ho fa amb un 24% i 
Lleida amb un 22%. 

L’anàlisi de l’atur per comarques ens ha permès veure que el Ripollès és la 
comarca que ha reduït l’atur de manera més significativa, un 5,2% en relació amb 
el 2010 i 86 persones. La Garrotxa i la Cerdanya ho han fet amb una reducció de 
l’1,7% i el Solsonès amb una de l’1,6%. Són les comarques gironines i centrals, a 
més de la Cerdanya, les úniques que han reduït el nombre de persones aturades 
registrades. 
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Les comarques que han incrementat l’atur són la Terra Alta (15,1%), el Pallars 
Jussà (13%), la Val d’Aran (12,2%) i el Priorat (11,7%). 

El Baix Penedès (15,7% de taxa absoluta d’atur) i l’Anoia (13,9% de taxa absoluta 
d’atur) són les comarques amb més incidència de l’atur registrat. 

Les comarques amb la taxa d’atur més baixa són l’Alta Ribagorça (5,1%), la Val 
d’Aran (5,9%), la Cerdanya (6,2%), el Pla de l’Estany (6,5%), el Pallars Sobirà 
(6,7%) i la Terra Alta (7%). 

Els municipis més afectats per l’atur són Santa Margarida de Montbui, amb un 
18,9% de taxa absoluta d’atur, i el Montmell, amb una taxa del 18,6%. 

 

Contractació registrada 

La contractació registrada a Catalunya el 2011 presenta una reducció del 1,7% i 
36.976 contractes menys que el 2010. 

La contractació temporal s’ha reduït en un 0,5% i 10.132 contractes registrats 
menys, mentre que la contractació indefinida ha caigut en un 10,3% i 26.844 
contractes registrats. 

Respecte de la contractació registrada indefinida, tant per a homes com per a 
dones, la major reducció de contractes indefinits s’ha donat en la modalitat de 
foment de la contractació indefinida. 

Pel que fa a la contractació temporal, aquesta es concentra majoritàriament en 
les modalitats de circumstàncies de la producció (853.963 contractes) i obra o 
servei determinat (685.747 contractes). Han patit reducció les modalitats per 
obra o servei (-3,6%), interinitat (-4,3%), els contractes de relleu (-15,5%) i els de 
jubilació parcial (-6,6%).  

L’anàlisi de la contractació per sectors d’activitat ens permet saber que la 
contractació indefinida és més present al sector de la indústria, ja que, tot i ser 
una proporció molt baixa (20,2% del total de la contractació registrada), és el 
sector que presenta major estabilitat laboral. 

 

Persones autònomes 

La figura de persona treballadora per compte propi el 2011 és majoritàriament 
masculina (67%), té entre 40 i 54 anys (43,9%), és de nacionalitat espanyola 
(91,6%), del sector serveis (74,6%), sense personal assalariat (82,4%), sense 
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pluriactivitat (95,3%), amb més de cinc anys en l’activitat (60,3%) i que cotitza la 
base mínima de cotització (80,6%). 

És un col·lectiu que està afectat de ple per la situació sostinguda de crisi 
econòmica i de destrucció d’ocupació que s’evidencia per la caiguda del nombre 
de persones autònomes al nostre país. La pèrdua d’efectius que treballen per 
compte propi el 2011 ha estat de prop de 6.000 persones, una reducció de 
gairebé el 2%. 

L’anàlisi per grups d’edat ens indica que només el grup més jove, el de menors de 
25 anys, presenta resultats positius respecte del 2010, tot i que només han estat 
109 persones més. El nombre de persones amb edats superiors s’ha reduït de 
manera considerable. 

Sí que s’ha incrementat el nombre de persones que treballen per compte propi 
dins del col·lectiu de persones d’origen estranger (1.684 persones), mentre que 
la població autòctona ha patit una considerable reducció (-7.608 persones). 

Tots els sectors d’activitat presenten uns resultats negatius en relació amb el 
2010, però ha estat la construcció el sector més afectat pel que fa a la pèrdua de 
persones autònomes. Aquest sector ha reduït un 5,8% i 2.458 persones que 
treballen per compte propi. 

El col·lectiu de persones autònomes perd presència en el mercat de treball català, 
quan és un sector amb un paper tradicional en la nostra economia i és una peça 
clau del teixit productiu. 

 

Persones amb discapacitat 

El col·lectiu de persones amb discapacitat a Catalunya també ha estat castigat per 
la crisi econòmica en termes d’atur i destrucció d’ocupació. 

A diferència de la població general, la població amb discapacitat té una major 
proporció de dones aturades que d’homes. Concretament, un 53,6% del total són 
dones, mentre que la proporció de la població total és del 47,2%. La tendència 
general, però, també ha estat d’augment i a Catalunya el 2010 hi havia 10.530 
persones sense feina. 

A més, és un col·lectiu que té una gran proporció de persones aturades d’edats 
avançades, no com la població general, que concentra la major proporció en edats 
intermèdies. 

En termes de contractació registrada, hi ha una clara diferència entre la 
tendència de la població general i la població amb discapacitat, ja que aquesta 
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darrera aconsegueix incrementar el nombre de contractes registrats el 2010, 
mentre que la població total no. 

La contractació registrada en centres especials de treball (CET) ha augmentat de 
manera més accentuada que en el mercat ordinari. Als CET la contractació ha 
augmentat prop d’un 40% i al mercat ordinari, un 6%. 

La contractació indefinida és molt més baixa en el mercat protegit que en el 
mercat ordinari, ja que hi ha un 16,3% de contractes indefinits als CET, mentre 
que en el mercat ordinari hi ha un 55,8%. 

Les ocupacions de les persones amb discapacitat als CET són majoritàriament de 
baixa qualificació, mentre que les que es realitzen en el mercat ordinari són de 
més alta qualificació que als CET. 

La població amb discapacitat té més possibilitats laborals i més estabilitat en el 
mercat ordinari que en el mercat protegit. 
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Conclusions 

 

 

L’any 2011, trenca la tendència de lleugera desacceleració que es va produir el 
2010 i torna a experimentar un fort augment de l’atur i una caiguda de 
l’ocupació a Catalunya. 

Si bé el 2007 el procés de desacceleració econòmica va comportar un augment de 
l’atur i una caiguda de l’ocupació durant els primers anys de la crisi, el 2011, 
malauradament, tenim un mercat de treball fortament castigat amb una alta taxa 
d’atur, un degoteig constant de pèrdua d’ocupació i més probabilitats que les 
persones que treballen a Catalunya ho facin en condicions precàries. 

L’any 2011 no mostra cap signe positiu de recuperació econòmica, ja que es 
redueix lleugerament la població activa, s’evidencia la destrucció d’ocupació i 
cada vegada hi ha més persones a l’atur que, a mesura que passa el temps, veuen 
com tenen menys possibilitats de tornar al mercat de treball. 

L’anàlisi dels sectors d’activitat evidencia que la salut del nostre mercat de treball 
és molt delicada des de ja fa quatre anys, en gran part per la tendència negativa 
de l’ocupació en sectors industrials i de la construcció que, com sabem, són pilars 
fonamentals del teixit productiu català. Aquesta situació evidencia la manca 
d’inversió pública en infraestructures i obra pública que ha contribuït a la 
destrucció de llocs de treball de sectors com el de la construcció. 

La reducció de la contractació registrada entre el 2010 i el 2011 demostra que la 
reforma laboral, en vigor des de juny de 2010, ha estat del tot ineficaç per crear 
ocupació. El contrari, ha aconseguit precaritzar més el mercat de treball sense 
oferir una millora de la qualitat de l’ocupació a Catalunya. 

Així doncs, continua, un any més, la destrucció d’ocupació estable i de qualitat 
sense oblidar que també s’ha reduït l’ocupació temporal, i que el Reial decret 
3/2012, de mesures per a la reforma del mercat laboral, com l’anterior Reial 
decret 10/2010, no contribuirà a la recuperació de l’ocupació, a la seva estabilitat 
ni a la millora de les condicions de treball de les persones treballadores a 
Catalunya. 

La convicció sobre la inutilitat i la ineficàcia de les mesures que preveu la reforma 
laboral i els seus efectes nocius sobre els drets dels treballadors i treballadores, 
així com la contribució a fer un mercat de treball amb condicions precàries, porta 
al moviment sindical a reivindicar una aposta justa per a la creació d’ocupació i a 
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favor dels drets dels treballadors i treballadores a participar en contínues 
mobilitzacions en defensa dels drets laborals que la reforma laboral ha fet recular 
i desaparèixer. 

Efectes directes de la reforma laboral com la reducció de la contractació 
indefinida, l’augment de l’atur, com a conseqüència de l’acomiadament més fàcil i 
barat, i l’augment de la contractació a través d’ETT fan del mercat de treball un 
àmbit de perpètua inestabilitat. 

Per això, creiem en la necessitat d’un nou model productiu, basat en l’estabilitat i 
la qualitat dels llocs de treball, la productivitat, la producció que aporti valor afegit 
i la competitivitat empresarial. Per tal d’assolir-lo, cal considerar les activitats 
productives de futur, quines hem de repensar i reorientar perquè tirin endavant, 
quines ofereixen ocupacions estables i de qualitat,... 

Creiem que l’economia no es recuperarà si es perpetua un sistema productiu 
basat en l’ocupació precària, en sectors d’activitats amb escàs valor afegit i en una 
competitivitat basada, quasi plenament, en la reducció de costos, sobretot, 
laborals. 

Si no s’estimula l’activitat econòmica amb inversió pública i es facilita l’accés al 
crèdit financer, si el nostre mercat de treball continua basant-se en una política de 
poca inversió en recursos, formació, qualificació, etc., tornarem a caure en els 
mateixos paranys, encara més debilitats i serem més vulnerables a crisis futures.  

És preocupant la situació tan desigual que pateixen les dones en el nostre mercat 
de treball, que posa en evidència que no tenen una igualtat real en l’accés a la 
feina. Calen, doncs, polítiques de gènere pensades per a les dones que fomentin 
un marc de participació igualitària, basat en les capacitats de cada persona i en un 
accés igual i real al mercat de treball. Només així, apostant per l’equitat i 
reconeixent l’aportació de les dones com a generadores de riquesa, es posarà en 
valor el seu treball. A tot això, cal afegir-hi unes bones polítiques de conciliació de 
la vida personal, familiar i laboral, per tal que moltes dones puguin sortir de la 
inactivitat i participar plenament en el mercat de treball. 

A més, cal dir que tant joves com persones immigrants i persones d’edat més 
avançada són els col·lectius que pateixen una desigualtat més evident que els fa 
molt proclius a sortir del món laboral. 

Els joves tenen la taxa d’atur més elevada de tota la població activa catalana, i la 
diferència en relació amb la mitjana global és altament preocupant. A més, sabem 
que pateixen més la temporalitat, fet que comporta una inestabilitat laboral 
acusada i una situació laboral molt precària. Són un col·lectiu que ha rebut 
l’impacte de la crisi de manera accentuada i calen, doncs, polítiques d’ocupació 
adreçades als i les joves que facilitin la seva inserció laboral, a la vegada que els 
permeti completar els seus estudis. 
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Les persones estrangeres, com també hem pogut comprovar, han estat fortament 
castigades per la crisi econòmica, ja que es trobaven ocupades especialment en 
sectors en declivi com la construcció i activitats lligades a aquest sector. 
Continuen sent les persones d’origen immigrant les que ocupen les feines menys 
qualificades, treballen en les condicions més precàries i tenen més probabilitats 
de quedar-se sense feina que la resta de població ocupada. 

Les persones amb discapacitat a Catalunya paguen amb escreix la situació de crisi, 
sobretot perquè no tenim un mercat de treball inclusiu. Aquest col·lectiu pateix 
fortes desigualtats a l’hora d’accedir a un lloc de treball en comparació a la resta 
de la població, i són poc presents en el mercat ordinari. Se’ls coarta de la seva 
realització professional i no gaudeixen d’un ple dret al treball.  

Creiem que cal apostar per una inserció cap al mercat ordinari, ja que només així 
es pot assolir la ciutadania de ple dret, amb els avantatges socials, econòmics i 
personals que això comporta. 

Les persones autònomes també han estat castigades per la situació de crisi 
econòmica i la reducció d’activitat s’ha donat també entre els treballadors i 
treballadores d’aquest col·lectiu. Així com l’any 2010, el lleuger augment 
d’efectius autònoms era la resposta alternativa a la manca d’ocupació, aquest 
2011 hem pogut veure com prop de 6.000 persones deixaven de computar com a 
persones treballadores per compte propi.  

Tal i com la crisi està condemnant les persones assalariades a uns nivells 
alarmants d’atur, les persones treballadores per compte propi o autònomes es 
veuen afectades pel cessament de la seva activitat professional. En ambdós casos, 
la seva sortida del mercat laboral evidencia una situació econòmica encara lluny 
de la recuperació. 

És preocupant que cada vegada hi hagi més persones que faci més de dos anys 
que estan a l’atur, amb el consegüent esgotament de prestacions que això 
significa. Les persones que estan en aquesta situació, cada cop més estesa entre 
les famílies catalanes, fa imprescindible ajuts urgents per evitar la situació 
d’asfíxia i de manca de recursos bàsics que estan patint. 

Cal dir que l’augment de l’atur de llarga durada significa més desprotecció i que, 
per tant, són moltes les persones que ni tan sols poden accedir a uns recursos 
econòmics mínims de subsistència. Aquesta situació, posa en greu risc la cohesió 
social i la convivència al nostre país. 

Per tot això, constatem, un any més, la precarietat i la inestabilitat del nostre 
mercat de treball, evidenciant que estem encara molt lluny de la reactivació de 
l’economia, de la creació d’ocupació estable i de qualitat i de la reducció de 
l’atur. Els indicadors, malauradament, així ho corroboren. 


