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1. Presentació 

 

 

 

Enguany us presentem l’estudi d’ocupació a Catalunya 2011. Aquest és el novè 
any consecutiu que, des de CCOO de Catalunya elaborem aquest document. 

Des de 2008, la situació de crisi contínua i creixent ha anat afectant de forma 
intensa el mercat de treball català. Els principals indicadors laborals han 
empitjorat l’any 2011 respecte els anys precedents, tot i partir d’una situació 
dramàtica. 

Així, l’ocupació als sectors claus de la nostra economia com són la indústria, i en 
menor mesura, la construcció, ha patit una davallada durant aquest any. Aquest 
fet evidencia que estem lluny de la recuperació econòmica i, encara més, de la 
creació de llocs de treball i la reducció de l’atur. La manca d’inversió pública i la 
contracció de l’activitat, que, en bona mesura, està provocant la política de 
retallades de serveis i drets públics, la baixada dels salaris i les dificultats d’accés 
al crèdit de famílies i empreses, no fan més que dificultar aquesta sortida de la 
crisi. 

Lluny de crear ocupació i de millorar la seva qualitat, la reforma laboral de juny de 
2010 fins a final de 2011 ha suposat un augment del nombre de persones 
aturades, la prolongació de la situació de desocupació i la precarització de les 
condicions laborals. 

Les desigualtats al mercat de treball s’han estès i intensificat. Les retallades socials 
i una normativa laboral injusta amb els treballadors i les treballadores tenen un 
impacte superior sobre les persones amb menys oportunitats d’accés i 
manteniment al món laboral: persones joves, persones de més edat, persones 
amb discapacitat, persones amb baixos nivells formatius... 

En aquest estudi, i com ja vam fer en anteriors edicions, mantenim l’anàlisi 
monogràfic sobre l’ocupació de les persones amb discapacitat i dels i les 
treballadores autònomes, així com el repàs als principals indicadors laborals 
(activitat, ocupació, atur, salarització...) que ens permeten conèixer els nivells de 
precarietat laboral, de parcialitat, de temporalitat, la subocupació, entre d’altres, 
així com comparar la seva evolució amb períodes anteriors. 
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L’evolució de la contractació i l’anàlisi territorial del nostre mercat de treball 
mereixen també capítols propis.  

No podem acabar aquesta presentació sense agrair la col·laboració de les 
Secretaria de Contractació i Subcontractació a l’empresa i de la Federació de 
Treballadors Autònoms Dependents (TRADE) així com de les persones que han 
donat suport a l’elaboració, coordinació, disseny i difusió d’aquest estudi. 

 

Cristina Faciaben Lacorte 
Secretària de Socioeconomia 
CCOO de Catalunya 
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2. Metodologia 

 

 

La font principal per a l’elaboració de l’estudi L’ocupació a Catalunya 2011 són les 
microdades de l’Enquesta de població activa (EPA), tal com ja s’ha fet en estudis 
anteriors. La Secretaria de Socioeconomia elabora les sèries estadístiques, fet que 
ens permet la llibertat d’elaborar la informació que considerem rellevant en 
funció de les línies prioritàries de la nostra organització, sense dependre de les 
explotacions que en facin altres institucions. 

Tot i basar-nos principalment en l’Enquesta de població activa, també hem 
recorregut a altres fonts d’informació com a complement per treballar alguns 
indicadors concrets del mercat de treball. Aquestes fonts han estat l’Observatori 
del Treball del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
el Ministeri de Treball i Seguretat Social i l’Idescat. 

La base poblacional estudiada per a l’any 2011 s’acota, com sempre hem fet, 
entre els 16 i els 64 anys per analitzar l’activitat, l’ocupació i l’atur, ja que aquesta 
franja ens permet obtenir dades més reals del que està passant a Catalunya. Si hi 
incloguéssim les persones de més de 64 anys, els valors de les taxes sortirien 
esbiaixats, ja que aquestes persones són majoritàriament inactives. En el cas de la 
salarització i la temporalitat, hem calculat els resultats sobre la població de 16 
anys i més perquè ens interessa incloure totes les persones que es troben en 
aquesta situació. 

Pel que fa al tractament de les dades, hem analitzat la diferència interanual entre 
el quart trimestre del 2010 i el quart trimestre del 2011 per veure quina ha estat 
la variació dels resultats obtinguts. Establir aquest període en el temps ens ha 
permès aïllar l’efecte distorsionador de l’estacionalitat de determinades activitats. 
A més, en alguns casos, ens hem centrat només en el quart trimestre del 2011 per 
mostrar la realitat en un moment concret. Tot i això, també hem volgut recollir 
l’evolució dels vuit trimestres dels dos anys analitzats. 

En aquest estudi hem continuat analitzant els indicadors genèrics del mercat de 
treball, com ara la població activa, la població ocupada, la població aturada i la 
població assalariada. I un any més, hem analitzat les dades de contractació 
registrada que provenen del registre de contractació laboral que ofereix el 
Departament d’Empresa i Ocupació a través de l’Observatori del Treball. Cal tenir 
present que no es tracta d’un registre de persones contractades, sinó de 
contractacions signades. 
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Per a l’anàlisi de la situació d’atur a escala comarcal i municipal, hem utilitzat 
dades referents a l’atur registrat i al padró continu publicades per l’INE i l’Idescat 
per a l’any 2011. Aquestes dades han estat necessàries per tal de poder generar 
un indicador d’incidència de l’atur (taxa absoluta d’atur) per un nivell territorial 
inferior al provincial per la manca de dades sobre població activa de comarques i 
municipis catalans. El tractament de les dades per desenvolupar el capítol 
comarcal i municipal s’explica amb detall a l’inici de l’apartat 4.2 d’aquest informe 
i als annexos de l’estudi hi ha un recull de les dades generades en aquest capítol  
pel gran volum que representen. 

Com vàrem fer l’any 2010, enguany també hem fet una aproximació a la situació 
dels treballadors i treballadores autònoms, i per a aquest cas hem utilitzat les 
dades sobre persones cotitzants al règim especial de treballadors autònoms de la 
Seguretat Social, ja que són les relatives al treball regularitzat. Les dades que ens 
oferia l’EPA per analitzar aquest col·lectiu no ajudaven a complementar la 
informació de la Seguretat Social, sinó que evidenciaven unes grans diferències 
entre els resultats. Per tant, hem considerat que les dades referents a les 
persones cotitzants a la Seguretat Social eren el millor criteri, ja que així no 
quèiem en l’error de comptabilitzar l’economia informal o irregular, que no 
tributa ni genera drets socials. 

Finalment, hem elaborat un glossari —que trobareu en el punt 10 d’aquest 
estudi—per aclarir conceptes i facilitar-ne la lectura. 
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3. Anàlisi d’indicadors del mercat de treball 

 

 

3.1 Activitat 

La població activa de 16 a 64 anys a Catalunya, l’últim trimestre de l’any 2011, 
ha estat de 3.747.442 persones. Si comparem aquesta xifra amb el nombre de 
persones actives del darrer trimestre de 2010, podem veure que, en nombres 
absoluts, ha disminuït en 36.750 persones, cosa que significa una reducció 
interanual d’un 1%. 

De l’any 2002 al 2008, la tendència de la població activa va ser la de créixer, però 
ja el 2008, el creixement començava a ser cada cop més lleu. El 2009 es va poder 
constatar una reducció de la població activa a Catalunya, concretament d’un 2%. 

El 2010, per contra, es va experimentar una lleu recuperació de població activa, ja 
que aquesta es va incrementar un 0,9%. 

El 2011 podem parlar d’una reducció de 36.750 persones i d’un 1% de variació 
interanual. 

Si tenim en compte la tendència al llarg del 2011, podem destacar que en tots els 
trimestres s’experimenta una davallada de la població activa en termes absoluts. 

Gràfic 3.1.1 Evolució de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Al marge dels resultats absoluts, si ens fixem en l’evolució de les taxes d’activitat 
per a cada trimestre, podem dir que el segon trimestre de 2011 presenta una taxa 
superior al primer trimestre i el tercer trimestre també respecte del segon.  

En aquest sentit podem parlar d’una taxa d’activitat del 78,1% al quart trimestre 
de 2011, resultat molt similar al darrer trimestre de 2010 (78%). 

 

 

3.1.1 Població activa de 16 a 64 anys per sexes 

Si fins a l’any 2007 l’augment de població activa estava protagonitzat per ambdós 
sexes, l’any 2008 era el nombre d’homes el que es reduïa en termes absoluts, 
mentre que el de dones actives s’incrementava. L’any 2009, tant homes com 
dones presentaven nombres negatius d’activitat al darrer trimestre de l’any, 
mentre que el 2010 i el 2011, la tendència ha estat la d’incrementar lleugerament 
el nombre de dones actives, tal com es va donar el 2008, i reduir el nombre 
d’homes actius. 

El nombre de persones actives al quart trimestre de 2011 se situa en 1.738.422 
dones i 2.009.020 homes. Aquests resultats ens indiquen que hi ha hagut una 
reducció de 48.073 homes actius entre els darrers trimestres de 2010 i 2011 (-
2,3%), mentre que hi ha un lleuger augment en 11.323 dones actives (0,6%). 

Gràfic 3.1.1.1 Evolució de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys per sexe (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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La taxa d’activitat femenina ha mantingut un increment gradual al llarg dels tres 
primers trimestres de 2011, mentre que al darrer trimestre s’ha reduït 
lleugerament. D’aquesta manera, ha passat d’un 71,8% al primer trimestre a un 
73,3% al segon i un 73,4% al tercer. El quart trimestre de 2011 es tanca amb una 
taxa d’activitat femenina del 72,5%, 0,8 punts percentuals més que el mateix 
trimestre de 2010. 

La taxa d’activitat masculina, per contra, presenta un lleu decreixement al llarg 
de tots els trimestres de l’any, a excepció del tercer, que augmenta suaument. Si 
bé el primer trimestre de 2011 la taxa d’activitat dels homes era del 85,1%, el 
segon va ser del 84,3%, el tercer assoleix un resultat del 84,8% i el darrer 
trimestre de 2011 tanca amb una taxa del 83,7%, 0,6 punts percentuals menys 
que el 2010. 

Per tant, l’evolució de l’activitat per sexes és ben diferent, ja que les dones són les 
úniques que, darrerament, incrementen les xifres de l’activitat. No obstant això, 
cal destacar la gran diferència entre les taxes d’activitat entre homes i dones 
(11,2 punts percentuals) en detriment de les dones, la qual cosa, com a 
conseqüència directa, es tradueix en una alta inactivitat femenina que exclou 
moltes dones catalanes del nostre mercat de treball. 

 

 

3.1.2 Població activa de 16 a 64 anys per grups d’edat 

El darrer trimestre de 2011, el nombre més elevat de persones actives a Catalunya 
es concentra en el tram comprès entre els 31 i els 44 anys, amb un valor de 
1.557.030 persones, seguit del tram d’edat de 45 a 54 anys, amb 890.713 
persones, i seguit de molt a prop del tram de 20 a 30 anys, amb 769.876 persones 
actives. 

Tot i que resulta comprensible que el gran volum de persones actives es 
concentri en edats en les quals les persones es troben plenament dins del 
mercat de treball, cal destacar que els increments de població activa els 
presenten els grups d’edat que van de 45 a 54 anys i de 55 a 64 anys. És 
important destacar l’increment d’aquest darrer grup d’edat, ja que és una de les 
franges d’edat considerades menys actives. 

El 2011, el grup d’edat de 16 a 19 anys, el més jove, presenta una reducció de 
8.842 persones respecte del 2010. Aquesta reducció significa un decreixement 
del 13,8% i pot indicar, en part, un retorn dels més joves al sistema educatiu. 

El grup de 20 a 30 anys, presenta també una reducció de 58.331 persones actives i 
un -7%. A diferència del grup més jove, en aquest cas, la pèrdua de població 
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activa és més preocupant, ja que, tot i que part d’aquesta reducció pot ser 
explicada per un retorn al sistema educatiu, creiem que el pas cap a la inactivitat 
pot entendre’s, en gran part, com una reacció de desànim per trobar feina. 

Taula 3.1.2.1 Evolució de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys per grups d’edat (2010-2011) 

 
16 a 19 anys 20 a 30 anys 31 a 44 anys 45 a 54 anys 55 a 64 anys 

2010 1r trim. 25,7% 82,0% 88,9% 84,2% 54,1% 

2n trim. 30,0% 81,2% 89,8% 84,7% 55,7% 

3r trim. 29,0% 83,0% 90,1% 85,4% 56,1% 

4t trim. 23,9% 82,2% 89,8% 85,6% 56,7% 

2011 1r trim. 24,6% 82,2% 90,3% 86,6% 56,7% 

2n trim. 24,2% 82,6% 91,2% 86,4% 56,8% 

3r trim. 26,1% 83,9% 91,0% 85,7% 57,8% 

4t trim. 20,7% 82,1% 90,3% 86,1% 57,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

El grup d’edat més actiu de tots, el que va dels 31 als 44 anys, presenta, per 
contra, un lleu increment de població activa, ja que 5.858 persones d’aquesta 
franja d’edat s’hi han incorporat com a actives en relació amb l’any 2010. Aquest 
increment suposa un 0,4% més. 

Seguidament, el grup de 45 a 54 anys destaca per haver incrementat amb més 
força el seu nombre d’actius. En aquest sentit, i respecte al 2010, ha augmentat 
en 17.484 persones actives, tendència que es tradueix en un 2% d’increment. 

Finalment, el grup més madur, el que comprèn les edats entre 55 i 64 anys, també 
ha augmentat lleugerament el nombre de persones actives, concretament, ho ha 
fet en 7.080 persones i un 1,5% d’increment. 

Davant les dades, podem dir que l’increment de població activa en les edats més 
avançades pot respondre tant al propi procés d’envelliment de la població com 
al del retorn o incorporació en el mercat de treball com a resposta a la situació 
de crisi que patim des de 2008. Aquest retorn es dóna més entre les dones, i és 
que, per a fer front a les dificultats econòmiques que la crisi provoca a la família, 
decideixen sortir de la inactivitat per buscar feina en el mercat de treball per 
primera vegada o bé reprendre la carrera professional que havien deixat per 
tenir cura de la família. 
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3.1.3 Població activa de 16 a 64 anys per nivell d’estudis 

La taxa d’activitat per nivell d’estudis de l’any 2011 ens corrobora la tendència 
d’informes anteriors pel que fa a la importància que té la formació a l’hora de 
poder accedir al mercat de treball i mantenir-s’hi. En aquest sentit, com més 
elevat és el nivell d’estudis de la població, més predisposició a ser activa i, per 
tant, a optar a treballar. 

El 2011, el grup de població analfabeta o amb educació primària s’ha reduït en 
120.526 persones. Aquesta reducció significa un 18,4% menys de població activa 
amb aquest nivell d’estudis. Conseqüentment, la taxa d’activitat d’aquest grup 
s’ha reduït en 3,6 punts percentuals i se situa en un 58,4%, la taxa d’activitat més 
baixa de tots els nivells d’estudis. Aquest grup representa el 14,3% del total de 
persones actives a Catalunya segons l’Enquesta de població activa, o el que és el 
mateix, 535.056 persones. 

El grup de persones actives amb un nivell d’estudis de secundària de 1a etapa 
presenta un increment respecte al darrer trimestre de 2010 de 23.713 persones, 
el que es tradueix en un 2,4% més. Malgrat aquest augment en termes absoluts, 
la taxa d’activitat d’aquest grup és del 77,5%, 1,2 punts percentuals menys que el 
2010. Aquest grup, format per 992.838 persones, representa el 26,6% del total de 
persones actives a Catalunya el darrer trimestre de 2011. 

Gràfic 3.1.3.1 Evolució de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys per nivell d’estudis (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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El grup que afirma tenir un nivell d’estudis de secundària de segona etapa 
presenta un augment de 29.918 persones en relació amb el 2010, fet que significa 
un increment del 3,3%. La taxa d’activitat d’aquest grup és del 77,9%, 0,6 punts 
percentuals més que el 2010 i aglutina 928.778 persones actives, el 24,9% del 
total de Catalunya. 

Finalment, el grup que afirma tenir educació superior registra la taxa d’activitat 
més elevada, concretament d’un 91,6%. En relació amb el 2010, aquest grup s’ha 
incrementat en 21.646 persones i un 1,7% més, i la taxa d’activitat és 1,4 punts 
percentuals superior. 

L’anàlisi de l’activitat per nivell d’estudis constata que cada vegada hi ha més 
persones actives amb nivell d’estudis mitjans o superiors i que cada cop hi ha 
menys activitat de persones sense estudis o amb estudis primaris. Així doncs, la 
població activa catalana que vol treballar creu, cada cop més, que la formació és 
necessària per trobar feina. 

 

 

3.1.4 Població activa de 16 a 64 anys per nacionalitat 

El fenomen migratori, ja l’hem anat observant al llarg dels estudis d’ocupació des 
de 2007, i creiem que continua sent important conèixer la situació en el mercat de 
treball, durant l’any 2011, de les persones immigrades. 

En aquest estudi, com en anteriors, creiem que cal recordar que, el fet d’analitzar 
la població que es troba entre els trams d’edat de majors de 16 anys i menors de 
65 fa que el pes de la població immigrant hi estigui sobrerepresentat respecte del 
de la població de nacionalitat espanyola. 

A més, cal afegir que les persones que procedeixen d’altres països presenten la 
característica de ser “molt actives”, ja que el motiu principal pel qual emigren, en 
aquest cas a Catalunya, és per treballar. A la vegada, també cal ressaltar que la 
dificultat de localitzar les persones enquestades de l’Enquesta de població activa i 
altres factors fan que les enquestes es validin de manera diferent en funció de si 
la persona és immigrada o de nacionalitat espanyola. Això significa que una 
enquesta realitzada a una persona immigrada representa més persones 
immigrades que una enquesta feta a una persona de nacionalitat espanyola (la 
mostra estadística és menor). 

Si analitzem el pes de la població activa estrangera en relació amb la total activa 
de Catalunya, podem dir que aquesta representa un 18,5% del total. Si comparem 
aquesta xifra amb l’obtinguda el 2010, podem veure com el pes de la població 
activa immigrant s’ha reduït 0,6 punts percentuals respecte de l’any 2010. 
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Gràfic 3.1.4.1 Evolució de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys per nacionalitat (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

En nombres absoluts, del total de reducció de la població activa a Catalunya, 
podem dir que un 84,6% és protagonitzat per població activa immigrant. En 
aquest cas, hi ha 31.076 persones actives estrangeres menys que el 2010, el que 
representa una disminució del 4,3%. 

En canvi, la reducció de la població activa espanyola ha estat de 5.676 persones, 
fet que s’ha traduït en una reducció del 0,2%. 

Per tant, majoritàriament, la reducció de la població activa a Catalunya al darrer 
trimestre de 2011, l’ha protagonitzat la població immigrant. 

En relació amb les taxes d’activitat, podem dir que així com la taxa d’activitat de 
la població espanyola es manté igual que la del darrer trimestre de 2010, la taxa 
d’activitat de la població estrangera ha augmentat 0,4 punts percentuals. Aquest 
augment de la taxa d’activitat per part de la població immigrant malgrat la 
reducció de població activa s’explica perquè s’ha reduït en major mesura la 
població total immigrant en edat de treballar a Catalunya.  

És per això que aquest 2011 podem afirmar que la població immigrant a 
Catalunya s’ha reduït, tant la població total com l’activa, com a conseqüència de 
la crisi econòmica i l’augment de l’atur que ha fet que les persones immigrants 
busquin alternatives laborals fora de Catalunya i d’Espanya. 
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3.2 Ocupació de 16 a 64 anys 

L’any 2011 torna a presentar un saldo negatiu respecte del 2010 quant a 
població total ocupada entre 16 i 64 anys. Entre el quart trimestre de 2010 i el 
mateix període de 2011, la població ocupada a Catalunya s’ha reduït en 125.026 
persones, un 4% menys en termes relatius. La desacceleració del procés de 
destrucció d’ocupació, que s’havia donat el 2010, frena i es torna a accelerar amb 
força la destrucció d’ocupació el 2011, amb un total de 2.972.393 persones 
ocupades. 

Per tant, podem dir que l’any 2011, en termes d’ocupació, tornem a patir amb 
força la destrucció de llocs de treball a Catalunya. 

Gràfic 3.2.1 Evolució de l’ocupació de 16 a 64 anys (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

En termes d’evolució intertrimestral de l’ocupació, només el segon trimestre de 
2011 presenta un increment en el nombre de persones ocupades, concretament 
hi havia 34.426 persones ocupades més. Malgrat aquest increment de l’1,1%, 
només podem parlar d’una tendència global negativa, en termes d’ocupació. 
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L’anàlisi de la taxa d’ocupació permet dir que el 2011 aquesta s’ha reduït 2 
punts percentuals, i ha assolit un valor del 61,9%. En termes interanuals, la taxa 
d’ocupació només va augmentar el segon trimestre de 2011.  

 

 

3.2.1 Població ocupada de 16 a 64 anys per sexes 

L’anàlisi de l’ocupació desagregada per sexes mostra la diferència entre homes i 
dones. Si bé en els darrers anys de crisi continuada, hem pogut constatar que 
l’ocupació de les dones mostrava més resistència als efectes de la crisi que 
l’ocupació masculina, malauradament, aquest any, hem vist com les diferències 
entre homes i dones s’han reduït. Aquesta aproximació en termes relatius de 
pèrdua d’ocupació ve donada pel fet que les dones han reduït el nombre 
d’ocupades amb la mateixa intensitat que els homes. 

Els homes han perdut un 4,2% d’ocupats, resultat que es tradueix en 69.075 
homes menys i les dones, amb 55.951 ocupades menys que el 2010, han patit 
una reducció d’ocupació del 3,9%. 

Gràfic 3.2.1.1 Evolució de la taxa d’ocupació per sexes (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Tot i així, les taxes d’ocupació de les dones continuen sent més baixes que les dels 
homes. D’aquesta manera, la taxa d’ocupació masculina per al quart trimestre de 
2011 va ser del 66,2%, mentre que la femenina se situava en el 57,7%.  

La taxa d’ocupació masculina s’ha reduït en 1,8 punts percentuals respecte del 
2010 mentre que la femenina ho ha fet en 2 punts percentuals. 

La diferència entre taxes d’ambdós sexes, concretament de 8,5 punts percentuals 
al quart trimestre de 2011, evidencia que encara hi ha una gran proporció de 
dones que es declaren inactives i que no participen del mercat de treball. 

 

 

3.2.2 Població ocupada de 16 a 64 anys per grups d’edat 

L’anàlisi de l’evolució de l’ocupació per grups d’edat mostra que la davallada 
més pronunciada la presenten els grups de població més jove, compresos entre 
els 16 i els 30 anys. 

Taula 3.2.2.1 Evolució de la taxa d’ocupació per grups d’edat (2010-2011) 

 
16 a 19 
anys 

20 a 30 
anys 

31 a 44 
anys 

45 a 54 
anys 

55 a 64 
anys 

2010 1r trim. 9,4% 60,5% 74,5% 72,8% 48,4% 

2n trim. 11,5% 61,7% 75,1% 73,9% 48,1% 

3r trim. 11,7% 63,3% 75,5% 75,0% 48,4% 

4t trim. 8,3% 61,6% 75,7% 72,9% 48,8% 

2011 1r trim. 7,0% 60,9% 74,8% 73,5% 48,4% 

2n trim. 10,4% 61,0% 75,6% 75,2% 49,5% 

3r trim. 11,9% 61,0% 74,1% 72,5% 50,4% 

4t trim. 6,7% 59,2% 72,6% 71,9% 48,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

El grup de persones joves entre 16 i 19 anys és el que concentra el descens més 
accentuat de l’ocupació, en termes relatius, amb un -18,8% i -4.170 persones 
ocupades entre els quarts trimestres de 2010 i 2011. La taxa d’ocupació d’aquest 
grup d’edat se situa en un 6,7%, 1,6 punts percentuals menys que el 2010. 

El grup d’edat entre 20 i 30 anys ha patit el major descens de persones ocupades 
en termes absoluts, amb una pèrdua de 65.971 persones ocupades entre els 
darrers trimestres de 2010 i 2011. Aquesta reducció significa un pèrdua del 10,6% 
interanual. La taxa d’ocupació d’aquest col·lectiu és del 59,2%, 2,4 punts 
percentuals menys que el 2010. 
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El grup més nombrós de tots, el que engloba les edats de 31 a 44 anys, presenta, a 
diferència de l’any 2010, una reducció de 54.323 persones, el que es tradueix en 
una caiguda del 4,2%. La taxa d’ocupació d’aquest grup és d’un 72,6% i tot i ser la 
més elevada de totes, s’ha reduït respecte el 2010 en 3,1 punts percentuals. 

Seguidament, el grup de 45 a 54 anys és el que ha patit una reducció més lleu, 
tant en termes relatius com absoluts. En aquest sentit, s’ha reduït el nombre de 
persones ocupades en 743 i en un 0,1%, respecte al 2010. La taxa d’ocupació és 
del 71,9%, 1 punt percentual menys que l’any 2010. 

Només el grup de més edat, el de 55 a 64 anys, presenta resultats positius el 2011 
en relació al 2010. No obstant això, l’augment és només de 181 persones i un 
0,1% més que el 2010. La taxa d’ocupació del grup més madur és del 48,3% i 
malgrat el lleu augment en el nombre d’efectius ocupats, la taxa s’ha reduït en 0,5 
punts percentuals. 

Es pot afirmar que tots els grups d’edat presenten una reducció en termes 
d’ocupació, a excepció del grup d’edat més avançada, tot i que l’augment no és 
gaire significatiu. A la vegada, tots els grups d’edat tenen taxes d’ocupació 
inferiors a les de l’any 2010. 

Considerem alarmant la reducció d’ocupació del grup d’edat més actiu, el de 30 
a 44 anys i també la dels joves d’entre 20 i 30 anys, ja que, aquest darrer, és un 
col·lectiu que tot i encara tenir participació en el sistema educatiu, també en té 
en el mercat de treball. 

 

 

3.2.3 Població ocupada de 16 a 64 anys per nivell d’estudis   

L’anàlisi de l’evolució de l’ocupació per nivell d’estudis l’any 2011 mostra que el 
grup de població sense estudis o amb educació primària és el que pateix una 
reducció més forta de persones ocupades, tant en termes absoluts (-117.781 
persones ocupades) com en termes relatius (-24,6%).  

Cal afegir que la taxa d’ocupació d’aquest grup és la més baixa de totes, 
concretament és d’un 39,4%, 5,9 punts percentuals menys que el 2010. 

El grup de població amb estudis secundaris de primera etapa és l’únic que 
augmenta en nombre de persones ocupades, com també va fer-ho l’any 2010. En 
aquest cas, podem parlar d’un increment de 2.293 persones ocupades, el que es 
tradueix en un augment del 0,3% interanual. La taxa d’ocupació d’aquest grup és 
de 58,4%, 2,2 punts percentuals menys que el darrer trimestre de 2010. 



 

 22 

 

Gràfic 3.2.3.1 Evolució de la taxa d’ocupació de 16 a 64 anys per nivell d’estudis (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Per contra, el grup amb estudis secundaris de segona etapa presenta una reducció 
de 8.221 persones ocupades menys que el 2010, o el que és el mateix, presenta 
una disminució de l’1,1% interanual. La taxa d’ocupació d’aquest grup és del 
61,8%, 2,3 punts percentuals menys que el 2010. 

Finalment, el grup amb un nivell d’estudis superior també ha patit pèrdua 
d’ocupació aquest 2011, ja que 8.705 persones deixen d’estar ocupades, un 0,8% 
menys en relació amb l’any 2010. La taxa d’ocupació d’aquest grup és la més 
elevada de totes, ja que assoleix un valor del 80%, però també s’ha reduït en 
comparació a l’any 2010 en 0,8 punts percentuals. 

Amb tot això, podem dir que a més nivell d’estudis més garantia es té de poder 
treballar i que en èpoques de crisi econòmica en les quals la destrucció 
d’ocupació és continuada i sostinguda en el temps, la formació és una eina 
fonamental per mantenir-se en el mercat de treball. Tot i això, ni els nivells 
d’estudis secundaris de segona etapa o els superiors s’han lliurat de perdre 
ocupació durant el 2011. 
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3.2.4 Població ocupada de 16 a 64 anys per nacionalitat 

D’acord amb les estimacions de l’Enquesta de població activa, el pes de la 
població ocupada de nacionalitat no espanyola en el quart trimestre de 2011 
equival al 14,5% del total de la població ocupada (431.824 persones). Aquesta 
dada representa en termes interanuals una pèrdua de 71.332 i un 14,2%. Per tant, 
podem parlar de pèrdua de pes de la població ocupada immigrant a Catalunya 
durant el 2011. 

La població autòctona també ha patit pèrdua de població ocupada, però en 
aquest cas, no ha estat amb tanta força, ja que s’han perdut 53.694 llocs de 
treball, el que es tradueix en un 2,1% interanual. 

Gràfic 3.2.4.1 Evolució de la taxa d’ocupació de 16 a 64 anys per nacionalitat (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si ens fixem en les taxes d’ocupació d’ambdues poblacions (autòctona i 
immigrant), podem afirmar que totes dues presenten reduccions en relació amb 
les taxes obtingudes el darrer trimestre de 2010, però és la població immigrant la 
que redueix amb més intensitat la taxa d’ocupació. 

En aquest sentit, podem parlar d’una taxa d’ocupació del 64,5% de la població 
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Si recordem que la taxa d’ocupació global ha estat del 61,9%, i que la reducció 
ha estat de 2 punts percentuals, s’evidencia que la caiguda de la taxa d’ocupació 
de la població immigrant és força superior a la de la global. 

Així com al 2010 la població immigrant es mostrava més resistent que la 
població autòctona als efectes de la crisi en termes d’ocupació, aquest 2011, la 
pèrdua d’ocupació ha estat més incisiva entre la població treballadora 
immigrant a Catalunya. 

 

 

3.2.5 Estructura ocupacional de la població ocupada de 16 i més anys 

En aquest apartat de l’estudi hem volgut plasmar l’evolució de l’estructura 
ocupacional en el mercat de treball català. 

L’any 2011 s’ha donat un canvi de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO), fet 
que ha suposat un trencament de sèrie a l’hora de poder analitzar els resultats en 
comparació a anys anteriors al 2011. No obstant això, l’Idescat sí que ofereix 
dades de l’EPA comparables entre els anys 2010 i 2011 segons el tipus d’ocupació. 
Aquest és el motiu pel qual aquest apartat no forma part de l’explotació 
estadística pròpia de les microdades de l’EPA que ens ofereix l’INE, sinó que se 
centrarà en les dades de la mateixa enquesta que ofereix l’Idescat. 

Per tant, cal aclarir que en aquest punt de l’estudi, la població ocupada no s’acota 
per edats (de 16 a 64 anys), sinó que s’analitza la població de 16 i més anys segons 
el tipus d’ocupació, que és com ofereix la informació l’Idescat. 

La CNO11 estableix 10 grups d’ocupacions que ofereix en les següents categories: 

Directors i gerents; professionals científics i intel·lectuals; tècnics i professionals 
de suport; empleats d’oficina, comptables i administratius; treballadors de la 
restauració, personals i venedors; treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i 
pesqueres; artesans, treballadors indústries i construcció; operadors 
d’instal·lacions i maquinària i muntadors; ocupacions elementals i ocupacions 
militars. 

La taula ens mostra la distribució en percentatges de cada ocupació dels dos 
períodes analitzats. Si ens fixem en les ocupacions que aglutinen un major 
nombre de persones ocupades el 2011, podem dir que aquestes són persones 
ocupades en la 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%). 
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Aquests quatre grups concentren el 61,5% del total de la població ocupada de 16 
i més anys a Catalunya. 

Taula 3.2.5.1 Pes estructura ocupacional catalana (2010-2011) 

 
(%) Pes població ocupada 

Variació p.p 

 
2010 2011 

Directors i gerents 5,4% 6,1% 0,7% 

Professionals científics i intel·lectuals 15,2% 15,7% 0,5% 

Tècnics i professionals de suport 10,6% 9,7% -0,9% 

Empleats oficina, comptables i administratius 13,6% 13,6% 0,0% 

Treballadors restauració, personals i venedors 21,1% 20,1% -0,9% 

Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 1,8% 1,6% -0,2% 

Artesans, treballadors indústries i construcció 13,7% 11,9% -1,8% 

Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 7,9% 9,2% 1,2% 

Ocupacions elementals 10,7% 12,1% 1,4% 

Ocupacions militars 0,0% 0,1% 0,0% 

Font: Idescat, a partir de dades de l'EPA (INE) 

En relació amb el 2010, cal destacar l’augment en punts percentuals de les 
ocupacions següents: ocupacions elementals (1,4 punts percentuals), operadors 
d’instal·lacions i maquinària i muntadors (1,2 punts percentuals), i la reducció 
també en punts percentuals de les ocupacions d’artesans, persones treballadores 
de la indústria i la construcció (-1,8 punts percentuals) i tècnics i professionals de 
suport i persones treballadores de la restauració, personals i venedores (-0,9 
punts percentuals en ambdues ocupacions). 

Taula 3.2.5.2 Variació estructura ocupacional catalana (2010-2011) 

 
2010 2011 

Variació 
(N) 

Variació 
(%) 

Directors i gerents 168.500 188.400 19.900 11,8% 

Professionals científics i intel·lectuals 476.000 482.100 6.100 1,3% 

Tècnics i professionals de suport 333.500 298.700 -34.800 -10,4% 

Empleats oficina, comptables i administratius 427.500 418.200 -9.300 -2,2% 

Treballadors restauració, personals i venedors 661.100 619.700 -41.400 -6,3% 

Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 55.700 50.000 -5.700 -10,2% 

Artesans, treballadors indústries i construcció 429.500 365.300 -64.200 -14,9% 

Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 248.900 282.200 33.300 13,4% 

Ocupacions elementals 335.600 373.200 37.600 11,2% 

Ocupacions militars 1.100 1.900 800 72,7% 

Total 3.137.400 3.079.700 -57.700 -1,8% 

Font: Idescat, a partir de dades de l'EPA (INE) 
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Si tenim en compte l’evolució de l’estructura ocupacional entre el 2010 i el 2011, 
podem destacar que si bé s’ha perdut ocupació en termes generals, aquesta 
tendència no s’ha donat en totes les categories que ofereix la classificació 
nacional d’ocupacions.  

En aquest sentit, han patit reduccions d’ocupació 5 ocupacions. Aquestes són, de 
més a menys afectació en nombres absoluts: artesans, treballadors de la indústria 
i la construcció (-64.200 persones ocupades); persones treballadores de la 
restauració, personals i venedores (-41.400 persones ocupades); tècnics i 
professionals de suport (-34.800 persones ocupades); persones empleades 
d’oficina, comptables i administratives (-9.300 persones ocupades) i persones 
treballadores d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (-5.700 persones 
ocupades). 

Per contra, les ocupacions que han aconseguit augmentar en nombre de persones 
ocupades, malgrat la situació de crisi i la conseqüent destrucció d’ocupació, 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). 

Ara bé, si tenim en compte el pes de la població ocupada i la variació relativa que 
suposen aquests increments en nombres absoluts, podem destacar que 
l’increment més significatiu (exceptuant els resultats de les ocupacions militars 
perquè no són significatius) el presenta el grup d’operadors d’instal·lacions i 
maquinària i muntadors amb un 13,4% més que l’any 2010. 

Per altra banda, la reducció més forta la presenta el grup d’artesans, treballadors 
de la indústria i la construcció amb una caiguda del 14,9%. Si tenim en compte 
que la pèrdua global ha estat de l’1,8%, podem dir que aquest grup està molt 
per sobre de la mitjana catalana en termes de pèrdua d’ocupació. 

Aquesta situació és preocupant ja que s’ha perdut molta ocupació d’un dels 
pilars de la nostra economia, el sector industrial, que semblava que ja havia 
tocat fons. 

Per acabar, cal recordar que aquesta és l’estructura ocupacional de Catalunya, 
com a mitjana, de l’any 2011. Si tenim en compte les dades que hem analitzat tant 
d’activitat com d’ocupació per nivell d’estudis de la població, podem veure el 
desajustament que hi ha entre l’estructura educativa de la població ocupada (gran 
part de la població ocupada amb nivell alt d’estudis assolits) i les ocupacions que 
aquestes persones passen a desenvolupar. 

Les taxes d’ocupació ens indiquen que a més nivell d’estudis més elevada és la 
taxa d’ocupació. Ara bé, en l’estructura ocupacional que marca la tendència 
d’increment d’ocupacions de baixa qualificació, com ara ocupacions elementals i 
d’operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors, ha de tenir-se en compte el 
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fenomen de la sobrequalificació (qualificació professional superior a la que 
requereix el lloc de treball que s’ocupa) de moltes persones que treballen a 
Catalunya. Aquest fenomen es pot agreujar si es continua apostant per 
ocupacions que no requereixen de qualificació professional i que, per tant, 
aporten escàs valor afegit. 

 

 

3.2.6 Parcialitat 

L’Enquesta de població activa ens permet conèixer una categoria que anomena 
parcialitat, entre les persones ocupades de 16 a 64 anys. A partir de conèixer les 
persones que treballen a temps parcial, podrem veure si aquest tipus de jornada 
afecta més les dones que els homes, més els joves o els  d’edats més madures, 
etc. 

A Catalunya, a finals de 2011, hi ha 409.819 persones ocupades a jornada 
parcial. Aquesta dada representa un 13,8% del total de la població ocupada. 

Si tenim en compte que el 2010, la població que treballava a jornada parcial era 
d’un 12,2%, podem dir que el 2011 hi ha una major proporció de persones que no 
treballen a jornada completa, concretament 1,6 punts percentuals més que fa un 
any. 

Taula 3.2.6.1 Parcialitat de 16 a 64 anys per sexes (2010-2011) 

 
4t trim 

2010 
4t trim 

2011 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 
Taxa parcialitat 

4t trim 2011 

Homes 

Jornada completa 1.583.457 1.498.420 -85.037 -5,4% 
 

Jornada parcial 74.312 90.274 15.962 21,5% 5,7% 

Dones 

Jornada completa 1.134.810 1.064.154 -70.656 -6,2% 
 

Jornada parcial 304.840 319.545 14.705 4,8% 23,1% 

Total 3.097.419 2.972.393 -125.026 -4,0% 13,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si analitzem la parcialitat de les persones ocupades de 16 a 64 anys, per sexes, 
podem veure que en el darrer trimestre de 2011 la taxa de parcialitat de les dones 
és significativament més elevada que la dels homes. Malgrat això, tant homes 
com dones presenten taxes de parcialitat més elevades en comparació al 2010. 
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Mentre que les dones tenen una taxa de parcialitat del 23,1%, la dels homes se 
situa en un 5,7%. Parlem doncs, d’una diferència de 17,4 punts percentuals en 
detriment de les primeres. 

Com hem anat constatant en els estudis que hem elaborat, des de 2007, aquestes 
notables diferències entre sexes sempre s’han produït. És més, fins i tot en algun 
període de 2010, els homes van reduir la seva taxa de parcialitat mentre que les 
dones sempre n’han patit una tendència creixent. 

El 2011 podem constatar, de manera excepcional, que el major increment de 
persones ocupades a jornada parcial el presenten els homes. En aquest sentit, en 
relació al 2010, hi ha 15.962 homes més a jornada parcial, fet que suposa un 
increment del 21,5%, mentre que s’ha donat un augment de 14.705 dones, 
resultat que es tradueix en un 4,8% més que el 2010. 

Taula 3.2.6.2 Parcialitat de 16 a 64 anys per grups d’edat (2010-2011) 

 
4t trim 2010 4t trim 2011 

  Taxa parcialitat 
4t trim 2011 

 
Jornada 

completa 
Jornada 
parcial 

Jornada 
completa 

Jornada 
parcial 

Variació 
(N) 

Variació 
(%) 

16 a 19 anys 12.419 9.727 7.630 10.347 620 6,4% 57,6% 

20 a 30 anys 519.334 102.040 451.506 103.899 1.859 1,8% 18,7% 

31 a 44 anys 1.162.498 144.807 1.099.040 153.942 9.135 6,3% 12,3% 

45 a 54 anys 669.364 74.857 654.474 89.003 14.146 18,9% 12,0% 

55 a 64 anys 354.651 47.720 349.925 52.629 4.909 10,3% 13,1% 

Total 2.718.266 379.151 2.562.575 409.820 30.669 8,1% 13,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si analitzem les dades segons l’edat, podem veure com la taxa de parcialitat es 
redueix com més elevada és l’edat de la persona ocupada. Només el grup més 
madur, el que comprèn les edats d’entre 55 i 64 anys, mostra una taxa 
lleugerament superior a la del grup d’edat inferior, però només d’1,1 punts 
percentuals. 

Si tenim en compte la variació interanual, podem afirmar que l’increment del 
nombre de persones a jornada parcial es dóna en tots els grups d’edat, tot i que 
no amb la mateixa intensitat. 

D’aquesta manera, l’increment més accentuat, l’ha patit el grup d’edat que va 
dels 45 als 54 anys, amb un augment de 14.146 persones i un 18,9% més que el 
2010. 

Seguidament, amb un increment del 10,3% i 4.909 persones ocupades més, hi ha 
el grup de 55 a 64 anys. 
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A més distància trobem els grups d’edat de 16 a 19 i de 31 a 44 anys, que han 
incrementat respectivament en un 6,4% i un 6,3% (620 i 9.135 persones). 

Finalment, com a tret diferenciat, el grup d’edat que menys ha patit l’increment 
de persones a jornada parcial és un grup d’edat força jove, el de 20 a 30 anys. 
Aquest grup ha patit un augment de l’1,8% i 1.859 persones ocupades més. 

Malgrat que la parcialitat és un fenomen que afecta principalment els més 
joves, aquest 2011 són les persones treballadores d’edats més avançades les 
que han incrementat més, en termes relatius, el treball a jornada parcial. 

 

 

3.2.7 Subocupació 

L’Enquesta de població activa ens permet conèixer també les persones 
treballadores que volen treballar més hores, que estan disponibles per treballar-
les (en les dues setmanes següents a la de referència), i que les hores efectives 
que treballen a la setmana de referència són inferiors a les hores setmanals que 
habitualment treballen les persones ocupades a temps complet de la branca 
d’activitat en la qual tenen la seva ocupació principal. 

En aquest punt de l’informe, doncs, veurem quina incidència té la subocupació en 
les persones ocupades de 16 a 64 anys que es troben en el mercat de treball 
català. 

Taula 3.2.7.1 Subocupació de 16 a 64 anys per sexes (2010-2011) 

Homes 
Població 

subocupada 
Població 

ocupada total 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 
% población 
subocupada 

4t trim 2010 90.633 1.657.769 -23.327 -20,5% 5,5% 

4t trim 2011 99.580 1.588.694 8.947 9,9% 6,3% 

Dones 
Població 

subocupada 
Població 

ocupada total 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 
% población 
subocupada 

4t trim 2010 115.373 1.439.649 -696 -0,6% 8,0% 

4t trim 2011 120.980 1.383.699 5.607 4,9% 8,7% 

Total 
Població 

subocupada 
Població 

ocupada total 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 
% población 
subocupada 

4t trim 2010 206.006 3.097.418 -24.023 -10,4% 6,7% 

4t trim 2011 220.560 2.972.393 14.554 7,1% 7,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Tal com es veu a la taula, hi ha més dones que homes que es declaren persones 
subocupades. Si bé, a finals de 2011, la mitjana catalana és del 7,4% de població 
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subocupada sobre el total de la població ocupada, les dones se situen 1,3 punts 
percentuals per sobre (8,7%), mentre que els homes (6,3%) es troben 1,1 punts 
percentuals per sota de la mitjana global. 

Si tenim en compte l’evolució d’aquest indicador respecte de l’any 2010, podem 
dir que, en general, la tendència ha estat la d’augmentar el nombre de persones 
que es declaren subocupades. Concretament, l’increment ha suposat 14.554 
persones ocupades més i un 7,1% de variació interanual. 

Tant homes com dones han patit l’augment de la subocupació, els primers en un 
9,9% i 8.947 homes ocupats més, i les dones, ho han fet en un 4,9% i 5.607 
ocupades més que el 2010. Cal dir, que els homes han patit l’increment més 
acusat que les dones i que el 2010 la tendència havia estat de reducció de la 
subocupació per a ambdós sexes. 

Taula 3.2.7.2 Subocupació de 16 a 64 anys per grups d’edat (2010-2011) 

 
4t trim 2010 4t trim 2011 

  
% población 
subocupada 
4t trim 2011  

Població 
subocupada 

Població 
ocupada total 

Població 
subocupada 

Població 
ocupada total 

Variació 
(N) 

Variació 
(%) 

16 a 19 486 22.147 2.776 17.977 2.290 471,2 15,4 

20 a 30 54.437 621.375 56.545 555.405 2.108 3,9 10,2 

31 a 44 91.910 1.307.305 99.636 1.252.982 7.726 8,4 8,0 

45 a 54 45.822 744.220 49.394 743.477 3.572 7,8 6,6 

55 a 64 13.351 402.371 12.211 402.553 -1.140 -8,5 3,0 

Total 206.006 3.097.418 220.562 2.972.394 14.556 7,1 7,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Segons l’edat, podem dir que tots els grups han incrementat les xifres de persones 
subocupades a excepció del grup més madur. Cal destacar que el resultat en 
termes absoluts per als més joves (16 a 19 anys) no és significatiu i que, per tant, 
no l’analitzarem. 

Per a la resta de grups, podem dir que el que l’ha incrementat més en termes 
absoluts és el grup de 31 a 44 anys d’edat. Concretament, ha augmentat en 7.726 
persones i un 8,4% més que el darrer trimestre de 2010. Seguidament, amb un 
increment de 3.572 persones i un 7,8% més, se situa el grup de 45 a 54 anys. 

El grup de joves d’entre 20 i 31 anys ha augmentat en 2.108 persones 
subocupades, fet que significa un 3,9% més, mentre que  el grup més madur, el de 
55 a 64 anys, ha reduït en 1.140 persones i un 8,5% menys que el 2010. 

Per tant, el 2011, el fenomen de la subocupació ha afectat de manera creixent 
gairebé tots els grups d’edat amb una major incidència sobre els joves, ja que és 
un indicador que es redueix a mesura que avança l’edat de la persona ocupada.  
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Taula 3.2.7.3 Subocupació de 16 a 64 anys per nacionalitat (2010-2011) 

 
4t trim 2010 4t trim 2011 

  
% población 
Subocupada 
4t trim 2011 

 
Població 

subocupada 
Població 

ocupada total 
Població 

subocupada 
Població 

ocupada total 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 

Nacionalitat espanyola 138.815 2.594.263 155.784 2.540.570 16.969 12,2 6,1 

Nacionalitat estrangera 67.191 503.156 64.777 431.824 -2.414 -3,6 15,0 

Total 206.006 3.097.419 220.561 2.972.394 14.555 7,1 7,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

La subocupació afecta més la població estrangera que l’autòctona, ja que del total 
de persones ocupades estrangeres un 15% es declara subocupada, mentre que 
només ho fa un 6,1% del total de persones ocupades espanyoles. 

Si ens fixem en l’evolució respecte del 2010, podem veure que, així com la 
població subocupada espanyola creix en 16.969 persones i un 12,2%, l’estrangera 
es redueix en 2.414 persones i un 3,6%. 

Tot i la reducció de la subocupació de la població immigrant, aquesta pateix 
molt més la subocupació que la població espanyola. 

Per concloure aquest punt, podem dir que, malauradament, la subocupació ha 
tornat a augmentar el 2011, i que hi ha més persones treballadores a Catalunya 
que no treballen les hores que desitgen, fet que demostra que el nostre mercat 
de treball ha empitjorat aquest darrer any. 

 

 

3.2.8 Població ocupada de 16 a 64 anys per branques d’activitat 

En aquest punt de l’estudi hem volgut recollir l’evolució de l’ocupació per les 
branques d’activitat de la CNAE09 a 1 dígit. 

Segons la taula, les branques que concentren major pes de població ocupada són 
les indústries manufactureres (518.523 persones i un pes del 17,4% sobre el 
total), el comerç a l’engròs i al detall (450.847 persones i un 15,2% del total), les 
activitats sanitàries i serveis socials, amb un pes molt menor (248.289 persones i 
un pes del  8,4%), la construcció (220.973 persones i un 7,4% del total), 
l’hostaleria (203.698 persones i un pes del 6,9%), l’educació (185.611 persones i 
un 6,2% sobre el total), el transport i emmagatzematge (179.823 persones i un 
pes del 6%), les activitats professionals, científiques i tècniques (163.690 persones 
i un 5,5% del total), l’administració pública, defensa i seguretat social (154.886 
persones i un pes del 5,2%) i les activitats administratives i serveis auxiliars 
(140.646 persones i un total del 4,7%). 
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Taula 3.2.8.1 Evolució de la població ocupada de 16 a 64 anys per branques d’activitat (2010-2011) 

 
Població 
ocupada 

(N) (%) 
% sobre 
el total 

Indústries manufactureres 518.523 -40.572 -7,3% 17,4% 

Comerç a l'engròs i al detall 450.847 9.712 2,2% 15,2% 

Activitats sanitàries i serveis socials 248.289 12.661 5,4% 8,4% 

Construcció 220.973 -35.231 -13,8% 7,4% 

Hostaleria 203.698 1.798 0,9% 6,9% 

Eduació 185.611 -8.734 -4,5% 6,2% 

Transport i emmagatzematge 179.823 -16.945 -8,6% 6,0% 

Activitats professionals científiques i tècniques 163.690 -5.970 -3,5% 5,5% 

Administració pública defensa i seguretat social 154.886 -1.744 -1,1% 5,2% 

Activitats administratives i serveis auxiliars 140.646 -29.075 -17,1% 4,7% 

Servei domèstic 125.338 7.253 6,1% 4,2% 

Informació i comunicacions 93.333 588 0,6% 3,1% 

Agricultura ramaderia i pesca 59.747 -3.430 -5,4% 2,0% 

Activitats financeres i assegurances 58.806 -16.757 -22,2% 2,0% 

Altres serveis 56.389 4.445 8,6% 1,9% 

Activitats artístiques i recreatives 54.893 6.907 14,4% 1,8% 

Subministrament d'aigua i gestió de residus 19.763 -4.211 -17,6% 0,7% 

Activitats immobiliàries 19.488 -2.189 -10,1% 0,7% 

Subministrament d'energia elèctrica i gas 14.181 -1.164 -7,6% 0,5% 

Indústries extractives* 3.471 -1.627 -31,9% 0,1% 

Organismes extraterritorals* 0 -737 -100,0% 0,0% 

Total 2.972.395 -125.022 -4,0% 100,0% 

* resultats no significatius. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si ens fixem en l’evolució que han tingut aquestes branques d’activitat en relació 
al 2010, cal destacar, per ordre d’importància en termes absoluts, la pèrdua de 
40.572 persones ocupades a les indústries manufactureres (-7,3% de variació 
interanual); les 35.231 persones de la construcció (-13,8%); les 29.075 persones 
provinents de les activitats administratives i serveis auxiliars (-17,1%); les 16.945 
persones treballadores del transport i l’emmagatzematge (-8,6%) i les 8.734 
persones treballadores provinents del sector de l’educació (-4,5%). 

La pèrdua d’ocupació d’aquestes branques d’activitat es tradueix en -130.557 
persones ocupades. Si tenim en compte que la pèrdua total ha estat de 125.022 i 
un   4% respecte del 2010, activitats com el comerç a l’engròs i al detall, activitats 
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sanitàries i de serveis socials i, fins i tot, el servei domèstic han apaivagat la 
caiguda d’ocupació perquè no hagi estat, encara, més acusada. 

Per concloure, cal destacar que el sector de la construcció segueix, un any més, 
perdent ocupació de manera intensa i sostinguda en el temps, ja que des de 
2008 ha estat un sector fortament castigat per la crisi econòmica i cada any ha 
patit fortes reduccions de persones ocupades en el sector. Aquest 2011, sense 
haver tocat fons encara, continua patint els efectes de la crisi en termes de 
destrucció de llocs de treball. La manca d’inversió pública en infraestructures i 
obra pública ha contribuït a destruir llocs de treball del sector de la construcció. 

La dada més rellevant és la pèrdua d’ocupació del sector de la indústria, ja que 
quasi 41.000 persones (-7,3%) han deixat de constar com a ocupades en aquest 
sector respecte del 2010. El fet que la indústria sigui un pilar de la nostra 
economia, tingui el major pes dins el nostre teixit productiu i segueixi perdent 
ocupació és especialment preocupant.  

En aquest sentit, l’afebliment al que es veu sotmès el teixit industrial català pel 
tancament d’empreses i l’acomiadament de persones treballadores evidencia la 
manca d’una veritable política industrial i complica la futura recuperació del 
sector en el moment que es donin les condicions òptimes de sortida de la crisi. 
Conseqüentment, la indústria catalana passarà a les darreres posicions dins 
l’àmbit europeu, amb una recuperació lenta i tardana, això si no s’actua facilitant 
instruments de política industrial que ajudin les empreses a renovar-se, 
transformar-se i adaptar-se a les noves i futures necessitats. 

 

 

3.3 Atur 

D’acord amb les estimacions de l’EPA, el nombre de persones en situació d’atur a 
finals de 2011, a Catalunya, era de 775.049, dada que representa un increment 
interanual del 12,9%, una diferència de 88.276 persones desocupades més, 
respecte del mateix període del 2010. 

Si ens fixem en l’evolució del nombre de persones aturades al llarg dels quatre 
trimestres del 2011, podem veure com només el segon període presenta una 
lleugera reducció, concretament de 35.980 persones,  respecte del trimestre 
anterior. 

Tant el tercer com el quart trimestre augmenten, intertrimestralment, en 51.353 i 
33.266 persones desocupades, respectivament. 
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Gràfic 3.3.1 Evolució de la taxa d’atur en persones de 16 a 64 anys (2010-2011)  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

La taxa d’atur del darrer trimestre del 2011 se situa en el 20,7% de la població 
activa, 2,6 punts percentuals per sobre de la taxa corresponent al quart trimestre 
del 2010, i esdevé la taxa d’atur més alta assolida en aquests darrers anys de crisi. 

Aquesta xifra és preocupant, si tenim en compte que el 2010 l’increment 
interanual de l’atur va ser del 6,8%, mentre que el 2011 l’increment ha estat molt 
més intens, del 12,9%. 

Si bé el 2010, en relació amb el 2009, s’apuntava una tendència vers la 
moderació del creixement de l’atur, aquest 2011, malauradament, l’atur torna a 
créixer de manera més intensa. 

 

 

3.3.1 Població aturada de 16 a 64 anys per sexes 

La distribució per sexes del creixement de l’atur l’any 2010 mostra una incidència 
molt superior entre les dones que entre els homes, malgrat que hi hagi més 
homes que dones a l’atur. 

El quart trimestre de 2011 hi ha 420.326 homes i 354.723 dones sense feina. Si 
comparem les xifres respecte del 2010, podem veure com les dones han patit un 
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augment del 23,4% i 67.274 dones aturades més, mentre que els homes han 
incrementat en un 5,3% i 21.002 homes desocupats més. 

Gràfic 3.3.1.1 Evolució de la taxa d’atur en persones de 16 a 64 anys per sexes (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Des del 2006, les dones patien unes taxes d’atur més elevades que els homes, 
però amb l’inici de la crisi a principis del 2008, aquesta situació es va capgirar i 
eren els homes els que presentaven més incidència de l’atur. La destrucció de 
llocs de treball de sectors fortament masculinitzats explica, en part, que molts 
homes fossin expulsats de manera massiva del mercat de treball. Aquest tret ha 
fet que els homes, tot i que no de manera accentuada, hagin passat a tenir unes 
taxes d’atur superiors a les de les dones. 

Ara bé, el 2011 evidencia un apropament entre les taxes d’atur, en detriment de 
les dones. Si bé el 2010 la diferència entre les taxes era de 2,8 punts, el 2011 
aquesta diferència s’escurça i se situa en tan sols 0,5 punts percentuals, ja que la 
taxa d’atur masculina, a finals del 2011, ha estat d’un 20,9% i la femenina, del 
20,4%. Per tant, es pot dir que les dones tornen a recuperar la tendència d’atur 
estructural. 
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3.3.2 Població aturada de 16 a 64 anys per grups d’edat 

Al llarg del 2011 podem observar com ha augmentat la població aturada de 16 a 
64 anys en tots els grups d’edat, excepte la franja més jove, la de 16 a 19 anys. 
Aquest grup d’edat s’ha reduït en 4.672 persones aturades en relació amb el 
2010. Aquesta reducció significa un -11,1% respecte del 2010. 

La resta de grups d’edat han incrementat les xifres d’atur respecte del darrer 
trimestre del 2010 i el que ho ha fet amb més intensitat és el grup de 31 a 44 
anys, que ha augmentat en un 24,7% i 60.181 persones aturades més. 
Paradoxalment, el 2010 la tendència d’aquest grup d’edat va ser la de ser l’únic a 
aconseguir reduir l’atur. 

Seguidament, en termes relatius, trobem el grup de 45 a 54 anys, que incrementa 
l’atur interanualment en un 14,1% i 18.227 persones aturades més, i el grup de 54 
a 64 anys, que, amb 6.899 persones aturades més, augmenta un 10,6% respecte 
del 2010. 

El grup que ha incrementat de manera menys accentuada és el de 20 a 30 anys, 
que ho ha fet en un 3,7% i 7.640 persones aturades més que el 2010. 

Taula 3.3.2.1. Evolució de la taxa d’atur en persones de 16 a 64 anys per grups d’edat (2010-2011) 

 
16 a 19 
anys 

20 a 30 
anys 

31 a 44 
anys 

45 a 54 
anys 

55 a 64 
anys 

2010 1r trim. 63,3% 26,2% 16,2% 13,6% 10,6% 

2n trim. 61,7% 24,1% 16,4% 12,7% 13,6% 

3r trim. 59,6% 23,7% 16,3% 12,1% 13,9% 

4t trim. 65,5% 25,0% 15,7% 14,8% 13,9% 

2011 1r trim. 71,5% 25,8% 17,1% 15,2% 14,6% 

2n trim. 57,0% 26,2% 17,0% 13,0% 13,0% 

3r trim. 54,6% 27,3% 18,6% 15,4% 12,7% 

4t trim. 67,5% 27,9% 19,5% 16,5% 15,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si observem l’evolució de les taxes d’atur respecte del 2010, podem dir que la 
tendència per a tots els grups d’edat és la de presentar unes taxes més elevades el 
2011. 

Com que el grup més jove, el de 16 a 19 anys, ha reduït el nombre de persones 
aturades, que hagi incrementat la taxa d’atur s’explica perquè la població activa 
d’aquest grup d’edat també s’ha reduït. 

La taxa d’atur més elevada, la presenta el grup d’edat més jove, ja que pateix una 
taxa de 67,5%, 2 punts percentuals superior a la del 2010. 
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Seguidament, el grup de 20 a 30 anys presenta una taxa molt superior a la mitjana 
general (20,7%), exactament d’un 27,9%, gairebé 3 punts percentuals més que 
l’any anterior. 

El grup de 31 a 44 anys, amb una taxa del 19,5%, 3,8 punts percentuals més que el 
2010, és el següent a patir més l’atur. Tot i així, aquest grup se situa, 
lleugerament, per sota de la mitjana catalana. 

El grup de 45 a 54 anys, amb una taxa d’atur del 16,5% i 1,7 punts percentuals 
més que l’any anterior, és dels menys afectats per l’atur i es troba força per sota 
de la mitjana catalana. 

Finalment, el grup de més edat, el de 54 a 64 anys, presenta la taxa d’atur més 
baixa, d’un 15,2% i 1,3 punts percentuals superior a la del 2010. Aquest grup 
d’edat es situa 5,5 punts percentuals per sota de la mitjana general. 

Podem afirmar que la incidència de l’atur té una clara relació amb l’edat, ja que 
a més edat menys incidència de l’atur i a l’inversa. 

Si bé hem vist que tots els grups d’edat pateixen els efectes de la crisi en termes 
d’atur i el grup de 31 a 44 anys és el que presenta l’increment més accentuat, cal 
remarcar que són els joves, un any més, els que pateixen la incidència més 
acusada de l’atur i amb molta diferència respecte de la resta de grups d’edat. 

Així doncs, els joves continuen patint discriminació per raó d’edat a l’hora 
d’accedir al mercat de treball del nostre país. 

 

 

3.3.3 Població aturada de 16 a 64 anys per nivell d’estudis 

L’anàlisi de la població aturada del quart trimestre de 2011 en relació amb el 
nivell d’estudis adquirit mostra un creixement generalitzat de l’atur a tots els 
nivells, a excepció del grup sense estudis o amb educació primària. 
Concretament, aquest nivell ha reduït l’atur en 2.745 persones respecte del 
mateix trimestre del 2010. Aquesta reducció significa un 1,6% de persones 
aturades. 

La resta de nivells d’estudis presenten un augment significatiu del nombre de 
persones treballadores aturades. En termes relatius, el grup que més ha patit 
l’increment de l’atur és el que afirma tenir estudis de secundària de 2a etapa, ja 
que ha augmentat un 24,8% i 38.147 persones. 

Seguidament, el grup amb estudis superiors, amb un increment del 22,1% i 29.135 
persones aturades més el 2010, se situa en segon lloc. 
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Finalment, el grup amb estudis secundaris de 1a etapa ha patit un augment del 
9,6% i 21.420 persones aturades més. 

Gràfic 3.2.3.1 Evolució de la taxa d’atur en persones de 16 a 64 anys per nivell d’estudis (2010-
2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si tenim en compte l’evolució de la taxa d’atur per cada nivell d’estudis, podem 
dir que la taxa que més ha augmentat és la que presenta el grup amb el nivell 
d’estudis més baix. En aquest sentit, la taxa ha passat del 27% el 2010 al 32,6% el 
2011, increment que suposa 5,6 punts percentuals més el 2011. 

Per tant, malgrat que el nivell d’estudis més baix sigui l’únic grup que ha reduït 
la població aturada respecte del 2010, es pot comprovar com la incidència de 
l’atur continua sent molt elevada per aquest mateix grup perquè també ha 
reduït la població activa. Un any més, doncs, el grup amb el nivell d’estudis més 
baix presenta la taxa d’atur més elevada. 

En aquest sentit, el següent grup amb la taxa d’atur més elevada és el grup que 
afirma tenir estudis secundaris de 1a etapa. Aquest grup té una taxa d’atur del 
24,7, que és 1,6 punts percentuals més que el 2010. 
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Tot seguit, amb una taxa d’atur del 20,6% i gairebé al mateix nivell que la mitjana 
d’atur catalana, se situa el grup amb nivell d’estudis secundaris de segona etapa. 
Aquest grup ha incrementat en 3,5 punts percentuals la taxa respecte del 2010. 

Finalment, el grup amb el nivell d’estudis més alt, presenta una taxa del 12,6% i 
2,1 punts percentuals més que el 2010. Aquest grup és el que té la taxa d’atur 
més baixa de totes. 

Si ens fixem en la resta de nivells d’estudis, podem veure com existeix una 
relació inversa quant a nivell d’estudis i atur, és a dir, a menys nivell d’estudis 
més incidència de l’atur i a més nivell d’estudis menys afectació de l’atur. 

Per tant, podem 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 probabilitats de ser expulsades 
del mercat de treball. 

Això no obstant, la crisi sostinguda en el temps fa que també les persones amb 
estudis secundaris o superiors es vegin, cada cop més, afectades per l’atur i també 
formin part de les llistes de l’atur. 

 

 

3.3.4 Població aturada de 16 a 64 anys per nacionalitat 

El nombre de persones d’origen estranger que es troba sense feina al darrer 
trimestre del 2011 és de 260.690. En relació amb el 2010, aquest col·lectiu ha 
patit un increment de 40.256 persones aturades i un 18,3% de variació interanual. 
Per contra, la població autòctona, amb un total de 514.358 persones aturades, ha 
patit un increment del 10,3% i 48.018 persones aturades més que el 2010.  

Si tenim en compte l’evolució, en termes absoluts per cada trimestre de 2011, els 
comportaments han estat similars. En ambdós casos, el segon trimestre en relació 
al primer ha reduït el nombre de persones aturades, mentre que en la resta de 
trimestres la tendència ha estat d’augment. 

Si ens fixem en l’evolució de la taxa d’atur per a ambdues nacionalitats, podem dir 
que la que l’ha incrementat més és la de la població estrangera. El 2010 aquest 
col·lectiu tenia una taxa d’atur del 30,5%, el 2011 és del 37,6%, és a dir, 7,1 punts 
percentuals més. 
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3.3.4.1. Gràfic evolució de la taxa d’atur en persones de 16 a 64 anys per nacionalitat (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

En canvi, la població autòctona, tot i augmentar la taxa d’atur, no ho fa de manera 
tan pronunciada. El 2010 la taxa d’atur per a aquesta part de la població era del 
15,2 i el 2011 és d’un 16,8, que significa 1,6 punts percentuals més. 

Com podem veure, la taxa d’atur de la població d’origen estranger se situa molt 
per sobre de la mitjana catalana, concretament 17 punts percentuals per sobre. 
Per tant, és la població més afectada per l’atur. 

 

 

3.3.5 Durada de l’atur 

En aquest apartat volem conèixer el temps d’estada a l’atur de les persones que 
l’any 2011 es troben desocupades. Cal recordar que, a l’hora d’analitzar aquesta 
variable, l’Enquesta de població activa només ens ofereix els resultats de les 
persones que són a l’atur i que han treballat prèviament i, per tant, no inclou les 
persones que busquen feina per primera vegada. 

El darrer trimestre del 2011, de les 775.049 persones aturades, 697.693 havien 
treballat prèviament. 
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Taula 3.3.5.1 Distribució percentual del temps d’estada a l’atur* (2010-2011) 

 
4t trim 2010 4t trim 2011 

Menys de 6 mesos 28,4% 29,9% 

De 6 mesos a 1 any 17,9% 17,7% 

De 1 a 2 anys 29,4% 20,8% 

Més de 2 anys 24,4% 31,6% 

*Total població aturada que ha treballat prèviament 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si ens fixem en el temps d’estada a l’atur, observem que el 31,6% del total de 
persones porta més de dos anys en aquesta situació. Aquest percentatge 
representa 220.670 persones aturades. Un 29,9% fa menys de 6 mesos que és a 
l’atur (208.434 persones aturades), un 20,8% entre 1 i 2 anys (145.012 persones 
aturades) i un 17,7% entre 6 mesos i 1 any (123.577 persones aturades). 

Si comparem les dades en relació amb el 2010, podem dir que s’ha reduït el 
nombre de persones que fa entre 1 i 2 anys que no tenen feina un 21% (38.474 
persones aturades), mentre que ha augmentat significativament el nombre de 
persones que fa més de 2 anys que són l’atur, exactament en un 44,8% (68.284 
persones aturades). 

També ha augmentat el nombre de persones que fa menys de 6 mesos que són a 
l’atur un 17,6% (31.267 persones aturades) i en un 10,8% (12.0575 persones 
aturades) ho han fet les persones que fa entre 6 mesos i 1 any que hi són. 

Taula 3.3.5.2 Distribució percentual del temps d’estada a l’atur* per sexes (2010-2011) 

 
Homes Dones 

 
4t trim 2010 4t trim 2011 4t trim 2010 4t trim 2011 

Menys de 6 mesos 27,8% 28,4% 29,2% 31,7% 

De 6 mesos a 1 any 18,3% 18,5% 17,3% 16,7% 

De 1 a 2 anys 31,7% 21,0% 26,2% 20,6% 

Més de 2 anys 22,3% 32,2% 27,4% 31,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Total població aturada que ha treballat prèviament 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si ens fixem en els resultats desagregats per sexes, podem dir que l’any 2011 el 
percentatge de dones aturades que afirma haver treballat prèviament i que fa 
menys de 6 mesos que es troba sense feina és d’un 31,7% del total de dones 
(99.260 dones aturades), mentre que el mateix cas per als homes és del 28,4% 
(109.174 homes aturats), resultat lleugerament inferior. 
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De les persones que fa entre 6 mesos i 1 any que són a l’atur, el 16,7% del total 
són dones (52.239 dones) i el 18,5%, homes (71.338 homes). 

L’anàlisi de les dades referents a l’atur de llarga durada permet comprovar que 
més de la meitat dels homes aturats (53,2%) i dones aturades (51,6%) fa més d’un 
any que es troben sense feina. 

Concretament, hi ha un 20,6% del total de dones (64.415 dones) i un 21% del total 
d’homes (80.597 homes) que porten entre 1 i 2 anys sense feina. A més, hi ha un 
31% del total de dones (96.891 dones) i un 32,2% del total d’homes (123.779 
homes) que porten més de dos anys a l’atur. 

En relació amb el 2010, tant homes com dones tendeixen a incrementar el temps 
d’estada a l’atur, ja que ambdós sexes presenten uns percentatges més elevats en 
el període de més de 2 anys a l’atur. Aquesta tendència evidencia una cronificació 
de l’atur que afecta negativament la probabilitat de retorn al mercat de treball 
de moltes persones treballadores. 

Aquestes darreres dades són preocupants, ja que l’atur de llarga durada afecta 
negativament l’ocupabilitat de les persones treballadores i comporta un 
esgotament de les prestacions per atur. 

Si ens fixem en les dades extretes per grups d’edat, primerament hem d’aclarir 
que els resultats obtinguts pels més joves, de 16 a 19 anys, no són significatius i 
que, per tant, no comentarem en aquest capítol. 

Taula 3.3.5.3 Distribució percentual del temps d'estada a l'atur* per grups d’edat (2010-2011) 

 
Menys de 6 mesos De 6 mesos a 1 any De 1 a 2 anys Més de 2 anys 

16 a 19 anys** 51,7 10,1 27,5 10,7 

20 a 30 anys 38,5 18,7 21,5 21,3 

31 a 44 anys 29,0 18,0 20,4 32,6 

45 a 54 anys 27,6 17,4 18,9 36,1 

55 a 64 anys 13,6 15,8 23,4 47,3 

*Total població aturada que ha treballat prèviament 
** Resultats no significatius. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Per a la resta d’edats, es pot dir a trets generals que, com més avançada és l’edat 
de la persona treballadora, més probabilitat de patir l’atur de llarga durada. 

El grup de 20 a 30 anys, concentra el major percentatge en l’atur de menys de 6 
mesos. Concretament, 67.200 joves (un 38,5% del total de joves aturats d’aquesta 
franja d’edat) fa menys de 6 mesos que estan sense feina. Hi ha 32.603 joves (un 
18,7% del total) que fa entre 6 mesos i 1 any que són a l’atur, i un 21,5% (37.548 
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joves) fa entre 1 i 2 anys que hi és. Finalment, un 21,3% fa més de 2 anys que és a 
l’atur, el que significa 37.135 joves aturats. 

Del total de persones aturades en edats compreses en la franja de 31 a 44 anys, 
un 29% (85.991 persones) fa menys de 6 mesos que és a l’atur, un 18% (53.514 
persones) fa entre 6 mesos i 1 any, un 20,4% (60.550 persones aturades) fa entre 
1 i 2 anys i, finalment, un 32,6% (96.697 persones aturades) fa més de 2 anys que 
són a l’atur. 

El grup d’edat més madura, el que comprèn les edats entre 55 i 64 anys, és el que 
pateix l’atur de llarga durada de manera més accentuada. Del total de persones 
aturades d’aquesta franja d’edats, un 13,6% (9.657 persones aturades) fa menys 
de 6 mesos que està en situació de desocupació, un 15,8% (11.223 persones) fa 
entre 6 mesos i 1 any que no té feina, un 23,4% (16.640 persones aturades) fa 
entre 1 i 2 anys que són a l’atur i, malauradament, un 47,3% del total (33.637 
persones aturades) fa més de 2 anys que està sense feina. 

Amb tot això, podem dir que com més edat tenen les persones treballadores 
quan són expulsades del mercat de treball, més dificultats tenen per tornar a 
treballar. 

Gràfic 3.3.5.4 Distribució percentual del temps d’estada a l’atur* per nacionalitat (2010-2011) 

 Nacionaltat espanyola Nacionalitat estrangera 

 4t trim 2010 4t trim 2011 4t trim 2010 4t trim 2011 

Menys de 6 mesos 27,8% 32,4% 29,7% 24,2% 

De 6 mesos a 1 any 16,8% 17,1% 20,1% 19,1% 

De 1 a 2 anys 29,8% 20,5% 28,5% 21,5% 

Més de 2 anys 25,6% 30,0% 21,7% 35,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Total població aturada que ha treballat prèviament 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si tenim en compte els resultats segons la nacionalitat de la persona aturada, com 
a tret general, es pot dir que la població autòctona pateix menys l’atur de llarga 
durada que la població d’origen estranger, tot i tenir, el 2011, una gran part de la 
població aturada patint l’atur des de fa més de 2 anys. 

En aquest sentit, la població estrangera que busca feina sense èxit i que fa menys 
de 6 mesos que és a l’atur és el 24,2% del total (52.570 persones aturades), 
mentre que la proporció de població autòctona és del 32,4% (155.864 persones 
aturades). 

Del total de persones aturades de nacionalitat estrangera, un 19,1% (41.606 
persones aturades) fa entre 6 mesos i 1 any que és a l’atur. En canvi, de la 
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població espanyola un 17,1% del total (81.971 persones aturades) es troba en 
aquesta situació. 

Un 21,5% del total de població d’origen estranger (46.681 persones aturades) i un 
20,5% del total de la població autòctona (98.331 persones aturades) fa entre 1 i 2 
anys que són a l’atur. 

Finalment, de la població que fa més de 2 anys que és a l’atur, hi ha un 35,2% del 
total de persones immigrants (76.504 persones aturades) i un 30% del total de 
persones espanyoles (144.167 persones aturades). 

Per concloure aquest capítol, cal destacar el fet que augmenta significativament 
l’atur de llarga durada i que les persones de més edat són les que tenen més 
dificultats a l’hora de retornar al mercat de treball. Altrament, el col·lectiu 
immigrant pateix més l’atur de llarga durada que el col·lectiu autòcton i l’edat se 
situa, un any més, com a variable que influeix directament i negativament per 
entrar al mercat de treball i mantenir-s’hi, és a dir, que condiciona l’expulsió i el 
no-retorn al món laboral. 

 

 

 

3.4 Població assalariada de 16 i més anys 

Com hem fet en estudis anteriors, i tal com fem constar en la metodologia, en 
aquest apartat analitzarem les dades referides a persones assalariades de 16 i més 
anys a Catalunya. Si bé en els indicadors d’activitat, ocupació i atur acotàvem 
l’edat de 16 a 64 anys per obtenir resultats més reals, en el cas de les persones 
ocupades assalariades ens interessa tenir en compte tota la població, sense cap 
límit d’edat, per tenir en compte totes les persones que mantenen algun tipus de 
relació contractual per compte d’altri en el mercat de treball català. 

Si per calcular la taxa d’activitat, ocupació i atur, incloguéssim tota la població, els 
resultats sortirien esbiaixats. Aquest no és el cas de les persones ocupades 
assalariades, en què les taxes de salarització i de temporalitat es calculen sobre el 
total de la població ocupada i assalariada. 

Segons els resultats de l’EPA, del total de persones de 16 i més anys que a finals 
del 2011 es trobaven ocupades, el 84,2% eren assalariades. Per tant, un any més 
hem considerat que és de gran interès aprofundir en la situació d’aquestes 
persones en el mercat de treball, així com conèixer qui presenta una posició més 
desavantatjosa davant els canvis que pateix l’ocupació catalana. 
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Així doncs, en aquest apartat analitzarem la població ocupada que treballa per 
compte aliè per sexes, per tipologia de contracte i segons la modalitat contractual 
sota la qual treballa. 

El quart trimestre del 2011 va finalitzar amb una xifra de població assalariada de 
2.531.333 persones, aquesta xifra representa una reducció del 4,1% en relació 
amb el 2010 i 107.899 persones assalariades menys. 

Com a conseqüència de la destrucció d’ocupació que patim des del 2008, la 
massa assalariada aquest 2011 s’ha reduït. 

 

Gràfic 3.4.1 Evolució de la taxa de salarització de les persones de 16 i més anys (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

 

Tal com mostra el gràfic, la taxa de salarització al llarg del 2011 es manté 
pràcticament constant. Només el primer trimestre presenta una taxa 
lleugerament superior, 0,2 punts percentuals més que la resta de trimestres. 

Si comparem els darrers trimestres del 2010 i 2011, es pot afirmar que la taxa de 
salarització es manté en el mateix valor, un 84,2%. Així doncs, la proporció de 
persones ocupades assalariades a Catalunya s’ha mantingut estable. 
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El manteniment de la taxa de salarització respecte del 2010, quan la massa salarial 
s’ha reduït en termes absoluts, es dóna per la reducció proporcional de la 
població ocupada total a Catalunya. 

 

 

3.4.1 Població assalariada per sexes 

Si ens fixem en les dades desagregades per sexes, podem veure que tant les dones 
com els homes presenten resultats negatius en relació amb el 2010. En aquest 
cas, els homes han reduït en 52.425 els homes assalariats (-3,9%) i les dones ho 
han fet en 55.474 les dones assalariades (-4,3%). 

Tant en termes relatius com absoluts, són les dones les que pateixen la major 
reducció del nombre de persones assalariades a finals del 2011. 

Gràfic 3.4.1.1 Evolució de la taxa de salarització de les persones de 16 i més anys per sexes (2010-
2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si ens fixem en les taxes de salarització, podem veure que hi ha una clara 
diferència entre homes i dones, ja que els primers es distancien 9 punts 
percentuals de les dones. 
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Concretament, la taxa de salarització dels homes és del 80% i la de les dones del 
89% el 2011. Així doncs, trobem que les dones treballen més per compte aliè 
que per compte propi, en comparació als homes. 

 

 

3.4.2 Població assalariada per tipus de contracte 

En aquest punt de l’estudi hem volgut conèixer el tipus de contractació de les 
persones assalariades a Catalunya. Considerem de rellevant importància analitzar 
l’indicador de la temporalitat per conèixer l’estabilitat laboral de les persones 
treballadores en el mercat de treball català i així poder enfocar la nostra activitat 
sindical per incidir en la millora de l’ocupació a Catalunya. 

Cal tenir present que les persones assalariades només poden estar contractades 
amb dues modalitats contractuals: el contracte de caràcter temporal i l’indefinit. 
Així doncs, en aquest apartat analitzarem el nombre de persones assalariades que 
s’estimen per la modalitat temporal, així com la seva evolució en el temps.  

La temporalitat ens permetrà veure els creixements o decreixements que s’han 
produït, així com l’evolució de l’estabilitat de l’ocupació a Catalunya en el període 
analitzat. 

Gràfic 3.4.2.1 Evolució de la taxa de temporalitat total de les persones de 16 i més anys (2010-
2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Si en l’apartat anterior afirmàvem que hi ha un total de 2.531.333 persones 
assalariades a Catalunya l’any 2011, podem dir que d’aquestes, 500.170 tenen un 
contracte temporal. Aquesta xifra representa el 19,8% del total. Respecte del 
2010, això significa un augment de 4.553 persones assalariades temporals més i 
un increment del 0,9% interanual. 

La població assalariada catalana té cada cop més probabilitat d’estar sota una 
modalitat contractual temporal i no indefinida, amb la consegüent pèrdua de 
drets laborals i perspectives de futur que això ocasiona. 

Si ens fixem en la contractació temporal segons el sexe, el nombre d’homes amb 
contracte temporal augmenta 3.363 homes, fet que suposa un augment de l’1,6%, 
mentre que les dones redueixen el nombre d’assalariades amb contracte 
temporal en 6.814 dones i una reducció del 2,4% en relació amb el 2010. 

Si tenim en compte la incidència de la temporalitat entre els homes i les dones, 
podem veure com les dones tenen una taxa de temporalitat més elevada que els 
homes. A finals del 2011, la taxa de temporalitat femenina era del 20,2%, mentre 
que la dels homes era d’un 19,3%. 

Gràfic 3.4.2.1 Evolució de la taxa de temporalitat de les persones de 16 i més per sexes (2010-
2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Malgrat això, si analitzem l’evolució de les taxes de temporalitat, podem dir que la 
taxa global ha augmentat 1 punt percentual, però aquest augment no s’ha donat 
en ambdós sexes, ja que només els homes incrementen la taxa de temporalitat. 
En aquest sentit, les dones han aconseguit reduir la temporalitat 1,2 punts 
percentuals en relació amb el 2010, mentre que els homes l’han incrementada 3,1 
punts percentuals. 

Per tant, l‘afectació similar de la temporalitat entre homes i dones està 
provocada per una lleugera reducció de la temporalitat femenina i un notable 
empitjorament de la temporalitat masculina.  

 

 

3.4.3 Població assalariada temporal per modalitat contractual 

Si analitzem la modalitat contractual de les persones assalariades temporals, 
veiem que al darrer trimestre del 2011, un 54,2% del total tenia un contracte 
temporal per obra o servei. Un 15,7% del total de persones contractades de 
manera temporal ho estan per circumstàncies de la producció i un 11% per cobrir 
l’absència total o parcial d’una altra persona treballadora. Finalment, trobem que 
un 10,5% del total té un contracte temporal verbal no inclòs en les opcions 
anteriors. 

Taula 3.4.3.1 Evolució de les modalitats temporals de contractació (2010-2011) 

 
4t trim 

2010 
4t trim 

2011 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 

No ho sap 5.246* 6.842 - - 

Per circumstàncies de la producció 116.041 78.336 -37.705 -32,5% 

aprenentatge, formació o pràctica 21.545 16.088 -5.457 -25,3% 

Estacional o de temporada 7.218 11.902 4.684 64,9% 

Cobreix un període de prova 9.341 6.590 -2.751 -29,5% 

Cobreix absència total o parcial un altre treballador 75.213 54.783 -20.430 -27,2% 

Per a obra o servei determinat 225.756 270.982 45.226 20,0% 

Verbal no inclòs en les opcions anteriors 29.648 52.380 22.732 76,7% 

Un altre tipus 5.607* 2.267* - - 

Total 484.762 497.903 13.141 2,7% 

*Els resultats inferiors a 6.000 no s'analitzen per no ser significatius. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si comparem els resultats en relació amb l’any 2010, podem dir que la proporció 
de persones assalariades amb contracte per obra o servei determinat ha 
augmentat. Concretament, en 45.226 persones i un 20%. També ha incrementat 
el nombre de persones amb contracte verbal no inclòs en les altres modalitats 
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contractuals, exactament 22.732 persones assalariades més que fa un any, o el 
que és el mateix, un 76,7% més. 

Per contra, s’ha reduït significativament el nombre de persones amb un contracte 
temporal per circumstàncies de la producció. Aquest 2011 hi ha 37.705 persones 
menys sota aquesta modalitat contractual, variació que representa una caiguda 
del 32,5% respecte del 2010. 

També hi ha menys persones assalariades treballant per cobrir l’absència total o 
parcial d’una altra persona treballadora, concretament hi ha 20.430 persones 
menys, fet que suposa una reducció del 27,2% respecte del 2010. 

El 2011, la temporalitat s’incrementa, sobretot, per l’augment de persones 
assalariades que  treballen amb un contracte per obra i servei determinat a 
Catalunya. 

Si ens fixem en les dades desagregades per sexes, primerament cal comentar que 
gran part dels resultats obtinguts no són representatius i, per tant, no seran 
analitzats perquè no tenen validesa estadística. 

Taula 3.4.3.2 Modalitat contractual temporal per sexes (4t trim. 2011) 

 
Homes Dones 

Per circumstàncies de la producció 16,6% 14,8% 

aprenentatge, formació o pràctica 3,2% 3,2% 

Estacional o de temporada 2,3% 2,5% 

Cobreix un període de prova 1,4% 1,2% 

Cobreix absència total o parcial un altre treballador 5,2% 16,6% 

Per a obra o servei determinat 61,4% 47,1% 

Verbal no inclòs en les opcions anteriors 7,9% 13,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Els homes concentren el 61,4% del total d’assalariats sota la modalitat per obra i 
servei determinat, mentre que només ho fan el 47,1% del total de dones 
assalariades. 

En el cas dels homes, hi ha un 16,6% del total que es troba sota la modalitat per 
circumstàncies de la producció, mentre que hi ha un 14,8% del total de dones 
assalariades sota la mateixa modalitat. 

Cal destacar que així com hi ha un 16,6% del total de dones que es troben cobrint 
una absència total o parcial d’una altra persona treballadora, en aquesta mateixa 
modalitat, només hi ha un 5,2% del total d’homes. 
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Hi ha una diferència molt significativa en aquesta modalitat contractual, ja que 
hi ha moltes més dones que homes, que cobreixen una absència parcial o total. 

És rellevant, alhora que preocupant, l’elevada proporció de dones assalariades 
que treballen sota la modalitat contractual verbal pel seu caràcter semiinformal. 
En aquest cas, hi ha 32.743 dones i significa un 13% del total de dones 
assalariades a finals del 2011. Per al cas dels homes, aquestes xifres són de 19.637 
i un 7,9% del total d’homes assalariats. 

Per concloure aquest capítol, podem dir que les persones treballadores a 
Catalunya són un 84% assalariades i que, malauradament aquest 2011, la 
temporalitat ha afectat prop de 4.500 persones més que el 2010. 

Aquest escenari és un clar reflex de la cerca de la flexibilitat del mercat de 
treball per la via de la contractació temporal, que priva d’aquesta manera 
moltes persones treballadores dels seus drets laborals i que veuen empitjorar, 
dia rere dia, les seves condicions a la feina. Aquesta lamentable situació, que 
afecta més de 500.000 persones a Catalunya, comporta una pèrdua d’estabilitat 
i un fort increment d’incertesa laboral que repercuteix directament en la 
qualitat de la feina. 
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4. El mercat de treball a nivell territorial 

 

 

4.1. Anàlisi provincial 

En aquest apartat analitzarem el mercat de treball català en l’àmbit provincial, ja 
que, atesa la situació de crisi econòmica sostinguda en el temps, considerem 
especialment important analitzar-lo des del punt de vista territorial. Per aquest 
motiu, es dedica un apartat íntegrament a les similituds i a les diferències 
principals que existeixen per províncies en relació amb els diversos elements que 
formen part de l’àmbit objecte d’aquest estudi. 

Així doncs, l’estudi del mercat laboral per províncies mostra una diversitat de 
situacions que atorguen un protagonisme concret als territoris. L’objectiu 
d’aquest apartat és identificar les característiques de cadascun dels territoris en 
funció de les dades de l’Enquesta de població activa (EPA), de la població activa, 
de l’ocupada, de l’aturada de 16 a 64 anys i, en darrer lloc, de la població 
assalariada de 16 anys i més. 

 

Activitat 

La província de Barcelona concentra gairebé tres quartes parts (73,1%) de la 
població activa catalana en el quart trimestre del 2011, un percentatge gairebé 
idèntic al del mateix trimestre de l’any anterior. Pel que fa a la proporció de 
població activa de 16 a 64 anys de Girona i Tarragona és molt similar (el 10,1% i 
l’11%, respectivament). La província de Lleida té el percentatge de població activa 
més baix de tot el territori (el 5,8%). 

Taula 4.1.1 Variació absoluta i percentual de la població activa de 16 a 64 anys, per províncies (4t 
trimestre de 2010 i 2011) 

 
4t trim 2010 4t trim 2011 Variació (N) Variació (%) 

Barcelona 2.766.164 2.740.466 -25.698 -0,9 

Girona 395.929 377.821 -18.108 -4,6 

Lleida 206.619 218.716 12.097 5,9 

Tarragona 415.481 410.439 -5.042 -1,2 

Total 3.784.192 3.747.442 -36.750 -1,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Cal destacar que les variacions del quart trimestre del 2011, respecte del mateix 
trimestre de l’any anterior, indiquen que la població activa ha disminuït a totes les 
províncies, llevat de Lleida, on ha augmentat un 5,9%. Girona i Tarragona han 
estat les províncies que han experimentat una reducció més elevada, amb un 
4,6% i un 1,2%, respectivament. Barcelona pateix una disminució d’un 0,9%. 
Traduït en xifres absolutes, la variació representa 36.750 persones actives menys 
a tot Catalunya. 

Per tant, es pot afirmar que hi ha diferències significatives respecte de les dades 
del quart trimestre del 2010, en què s’observa un increment de 34.093 persones 
actives. En el quart trimestre del 2011, es dóna el fenomen contrari al de fa un 
any, amb una disminució de població activa. 

Gràfic 4.1.2 Taxa d’activitat de 16 a 64 anys, per províncies (4t trimestre 2010 i 2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si analitzem les taxes d’activitat calculades a partir de les xifres presentades 
anteriorment, observem que a Girona i a Tarragona disminueixen (-2,3% i -0,1%, 
respectivament), mentre que a les dues províncies restants augmenten. En el cas 
de Lleida, l’increment de la taxa d’activitat és d’1,6 punts percentuals, i a 
Barcelona és de 0,3 punts. 
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Si tenim en compte que la taxa d’activitat per al conjunt de Catalunya és del 
78,1%, veiem com només Barcelona supera aquesta taxa, amb un 78,5%. Girona 
(77,7%), Lleida (77,1%) i Tarragona (76,6%) queden per sota. 

L’anàlisi de les dades de la població activa de 16 a 64 anys, desagregades per 
sexes, indica que, a finals del 2011, la població masculina representa un 53,6% del 
total de la població activa catalana i que aquesta ha disminuït en 48.073 homes 
respecte del quart trimestre del 2010. En canvi, la femenina, que representa el 
46,4% del total d’actius, ha augmentat en 11.323 dones. 

Taula 4.1.3. Variació absoluta i percentual de la població activa de 16 a 64 anys, per províncies i 
per sexes (4t trimestre 2010 i 2011) 

  
4t trim 2010 4t trim 2011 Variació (N) Variació (%) 

Homes Barcelona 1.484.980 1.457.949 -27.031 -1,8 

 
Girona 225.519 204.571 -20.948 -9,3 

 
Lleida 117.417 121.515 4.098 3,5 

 
Tarragona 229.178 224.986 -4.192 -1,8 

 
Total 2.057.094 2.009.021 -48.073 -2,3 

Dones Barcelona 1.281.184 1.282.517 1.333 0,1 

 
Girona 170.410 173.251 2.841 1,7 

 
Lleida 89.202 97.201 7.999 9,0 

 
Tarragona 186.303 185.453 -850 -0,5 

 
Total 1.727.099 1.738.422 11.323 0,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

La província de Tarragona és l’única que experimenta una disminució d’actius per 
a ambdós sexes, de 4.192 homes i 850 dones. Barcelona i Girona decreixen en 
homes (27.031 i 20.948, respectivament), però, en canvi, augmenten en dones 
actives (1.333 en el cas de Barcelona i 2.841 pel que fa a Girona). Lleida, per la 
seva banda, augmenta els seus efectius tant en relació amb els homes (4.098 
homes actius més) com en el cas de les dones (7.999 dones actives més). 

En conseqüència, si la població activa catalana ha disminuït en 36.750 persones i 
la població femenina ha augmentat en 11.323, l’equilibri es produeix pel fort 
decreixement dels actius masculins, que han disminuït en 48.073 homes al llarg 
del 2011. 

Si ens fixem en la variació percentual, cal destacar l’augment de les dones actives 
a tres de les quatre províncies catalanes. L’activitat femenina creix un 1,7% a 
Girona i un 9% a Lleida, mentre que Barcelona es registra un creixement mínim, 
del 0,1%. En canvi, a Tarragona, el volum de dones actives disminueix un 0,5%. 
Respecte dels homes, l’únic augment el trobem a la província de Lleida, amb un 
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3,5%, atès que a la resta de províncies el volum d’homes actius es redueix, un 
9,3% a Girona i un 1,8% tant a Barcelona com a Tarragona.    

Taula 4.1.4 Diferència en punts percentuals de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys, per províncies i 
per sexes (4t trimestre 2010 i 2011) 

  
4t trim 2010 4t trim 2011 

Variació 
punts percentuals 

Homes Barcelona 84,1% 83,9% -0,2% 

 
Girona 86,1% 82,9% -3,2% 

 
Lleida 84,1% 82,8% -1,3% 

 
Tarragona 84,0% 83,6% -0,3% 

Dones Barcelona 72,2% 73,1% 0,9% 

 
Girona 73,2% 72,4% -0,8% 

 
Lleida 66,5% 71,0% 4,5% 

 
Tarragona 69,4% 69,5% 0,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Sobre la diferència que existeix entre les taxes d’activitat per sexes, cal destacar la 
província de Tarragona, on el diferencial entre les taxes és el més elevat, amb 14,1 
punts de diferència entre els actius masculins, amb una taxa d’activitat del 83,6%, 
i el 69,5% de la taxa femenina. Girona és l’única província on tant la taxa 
d’activitat masculina com la femenina es redueixen, en el cas dels homes un 3,2% 
i en el de les dones un 0,8%. A la resta de províncies observem un comportament 
diferent en funció dels sexes, doncs la taxa d’activitat masculina disminueix tant a 
Barcelona, un 0,2%, com a Lleida, un 1,3%, mentre que la taxa d’activitat 
femenina augmenta en totes dues províncies, un 0,9% a Barcelona i un 4,5% a 
Lleida. 

 

 

Ocupació 

La distribució de la població ocupada catalana a finals del 2011 segueix el mateix 
esquema de la població activa. Gairebé tres quartes parts de les persones 
ocupades catalanes es troben a la província de Barcelona (73,4%). Una mica més 
del 20% es concentren a la províncies de Girona i Tarragona (9,7% i 10,8%, 
respectivament) i el 6,1%, a la demarcació de Lleida. 
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Taula 4.1.5 Variació absoluta o percentual de la població ocupada de 16 a 64 anys, per províncies 
(4t trimestre 2010 i 2011) 

 
4t trim 2010 4t trim 2011 Variació (N) Variació (%) 

Barcelona 2.268.084 2.182.279 -85.805 -3,8% 

Girona 319.218 288.787 -30.431 -9,5% 

Lleida 176.748 180.914 4.166 2,4% 

Tarragona 333.369 320.413 -12.956 -3,9% 

Total 3.097.419 2.972.393 -125.026 -4,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si observem l’evolució interanual de la població ocupada a Catalunya, comprovem 
que, durant el quart trimestre del 2011, la població ocupada disminueix 
considerablement en el conjunt del territori català. La província que ha patit una 
reducció més important, en valors absoluts, de la població ocupada és Barcelona, 
amb 85.805 persones ocupades menys, xifra que suposa un 3,8% menys que en el 
mateix període de l’any anterior. D’altra banda, la demarcació de Girona perd 
30.431 persones ocupades a finals del 2011 respecte de l’any anterior, i registra 
una disminució interanual del 9,5%. Tarragona, per la seva banda, ha perdut un 
total de 12.956 persones ocupades entre el quart trimestre del 2010 i el mateix 
trimestre del 2011, la qual cosa significa una variació interanual negativa del 3,9%. 
Per contra, Lleida esdevé la única província on el volum de persones ocupades 
augmenta en 4.166, fet que significa un creixement interanual del 2,4%. 

La reducció interanual del total de persones ocupades a Catalunya a finals del 
2011 és de 125.026 persones ocupades menys que l’any anterior. 

Respecte de les taxes d’ocupació, en el quart trimestre del 2011 les quatre 
províncies pateixen una disminució de les seves taxes d’ocupació. Girona és la 
demarcació que experimenta una reducció més accentuada de la seva taxa 
d’ocupació, amb una disminució de 5,1 punts percentuals. La segueixen Tarragona 
i Barcelona, que registren una davallada en les seves taxes d’1,8 i 1,6 punts 
percentuals, respectivament. En darrer lloc se situa Lleida, amb una reducció de 
0,8 punts percentuals. 

Tenint en compte que la taxa d’ocupació per al conjunt de la població catalana és 
d’un 61,9%, trobem que les províncies de Barcelona i Lleida estan per sobre de la 
mitjana catalana, en el cas de Barcelona amb una taxa del 62,5% i Lleida amb el 
63,7%. Per contra, tant Girona com Tarragona presenten unes taxes inferiors a la 
mitjana global, ja que registren unes taxes d’ocupació del 59,4% i del 59,8%, 
respectivament. 
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Gràfic 4.1.6 Taxa d’ocupació de 16 a 64 anys, per províncies (4t trimestre 2010 i 2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

 

Taula 4.1.7 Variació absoluta i percentual de la població ocupada de 16 a 64 anys, per províncies i 
sexe (4t trimestre 2010 i 2011) 

  
4t trim 2010 4t trim 2011 Variació (N) Variació (%) 

Homes Barcelona 1.193.383 1.153.351 -40.032 -3,4% 

 
Girona 179.730 155.719 -24.011 -13,4% 

 
Lleida 101.691 103.444 1.753 1,7% 

 
Tarragona 182.966 176.181 -6.785 -3,7% 

 
Total 1.657.770 1.588.695 -69.075 -4,2% 

Dones Barcelona 1.074.701 1.028.928 -45.773 -4,3% 

 
Girona 139.488 133.069 -6.419 -4,6% 

 
Lleida 75.057 77.470 2.413 3,2% 

 
Tarragona 150.403 144.232 -6.171 -4,1% 

 
Total 1.439.649 1.383.699 -55.950 -3,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Pel que fa a l’anàlisi dels valors absoluts per sexes, hem de destacar que malgrat 
que els dos col·lectius registren fortes pèrdues, no ho fan amb la mateixa 
intensitat. La població ocupada catalana ha disminuït en 125.025 persones, de 
les quals els homes concentren una pèrdua de 69.075 homes ocupats mentre 
que les dones perden un total de 55.950 dones ocupades. La província de 
Barcelona concentra la major part de la pèrdua d’ocupació, tant masculina com 
femenina. En el cas dels homes, l’ocupació es redueix en 40.032 efectius, mentre 
que les dones ocupades disminueixen en 45.773 efectius. D’altra banda, a la 
província de Girona es redueix la població ocupada en 30.430, és a dir, 24.011 
homes i 6.419 dones. A Lleida augmenten tant els homes com les dones: les dones 
en major proporció, 2.413 més, mentre que els homes són 1.753 més. I Tarragona 
segueix la mateixa tendència que Barcelona, on el grup d’homes ocupats es 
redueix en 6.785 homes i el de dones disminueix en 6.171 dones ocupades. 

Taula 4.1.8 Diferència en punts percentuals de la taxa d’ocupació de 16 a 64 anys, per províncies 
i per sexe (4t trimestre 2010 i 2011) 

  
4t trim 2010 4t trim 2011 

Variació en 
punts percentuals 

Homes Barcelona 67,6% 66,4% -1,2% 

 
Girona 68,6% 63,1% -5,5% 

 
Lleida 72,8% 70,4% -2,4% 

 
Tarragona 67,0% 65,5% -1,5% 

Dones Barcelona 60,6% 58,6% -1,9% 

 
Girona 59,9% 55,6% -4,3% 

 
Lleida 56,0% 56,6% 0,6% 

 
Tarragona 56,0% 54,1% -1,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Respecte de les taxes d’ocupació per sexes per al quart trimestre del 2011, 
comprovem que l’única província on es produeix un creixement és Lleida, on la 
taxa d’ocupació femenina és del 56,6%, que representa 0,6% punts percentuals 
més respecte del mateix trimestre del 2010. D’altra banda, observem que, a la 
mateixa província, la taxa d’ocupació masculina disminueix 2,4 punts percentuals i 
se situa en un 70,4%.  

La resta de províncies catalanes mostren un comportament molt similar entre 
elles: a totes tres disminueixen tant la taxa d’ocupació masculina com la 
femenina. Destaca especialment Girona, amb un decreixement de la taxa 
masculina de 5,5 punts percentuals i de 4,3 punts percentuals en el cas de la taxa 
d’ocupació femenina. D’altra banda, Lleida és la província que registra un major 
diferencial entre les taxes d’ocupació masculina i  femenina, de 13,9 punts 
percentuals. 
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Salarització 

La distribució provincial de la població assalariada de 16 anys i més mostra com 
el pes dels quatre territoris sobre el total català és pràcticament idèntic al de la 
població ocupada, ja que, com hem explicat en apartats anteriors, la majoria de 
la població ocupada són persones assalariades. Gairebé tres quartes parts de la 
població assalariada treballa a la província de Barcelona (74,2%), el 10,6%, a 
Tarragona i el 9,7%, a Girona. Lleida és la demarcació que registra un pes inferior 
en la distribució de la població assalariada, amb només el 5,4% del total de 
Catalunya. 

Taula 4.1.9 Variació absoluta i percentual de la població assalariada de 16 anys i més, per 
províncies (4t trimestre 2010 i 2011) 

 
4t trim 2010 4t trim 2011 Variació (N) Variació (%) 

Barcelona 1.958.626 1.891.579 -67.047 -3,4% 

Girona 255.960 230.636 -25.324 -9,9% 

Lleida 143.762 142.044 -1.718 -1,2% 

Tarragona 280.884 267.074 -13.810 -4,9% 

Total 2.639.232 2.531.333 -107.899 -4,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Si analitzem les dades absolutes de la població assalariada per al quart trimestre 
del 2011, observem que aquesta disminueix a totes les províncies respecte del 
mateix període del 2010. Destaca el cas de Barcelona, ja que del total de 
107.899 persones assalariades menys a tot Catalunya, el 62,1% correspon a 
aquesta província (67.047 persones assalariades menys). 

Si observem les taxes de salarització, comprovem com, a finals del 2011, totes 
les províncies presenten resultats decreixents, excepte Barcelona, que creix en 
0,4 punts percentuals respecte del quart trimestre del 2010. Per contra, Lleida 
experimenta una davallada de 3,2 punts percentuals, seguida de Tarragona i 
Girona, que disminueixen en 1,0 i 0,4 punts percentuals, respectivament. 
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Gràfic 4.1.10 Taxa de salarització de 16 anys i més, per províncies (4t trimestre 2010 i 2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

 
 
 

Taula 4.1.11 Variació absoluta i percentual de la població assalariada de 16 anys i més, per 
províncies i per sexes (4t trimestre 2010 i 2011) 

  
4t trim 2010 4t trim 2011 Variació (N) Variació (%) 

Homes Barcelona 982.753 956.503 -26.250 -2,7% 

 
Girona 133.317 115.168 -18.149 -13,6% 

 
Lleida 77.054 75.140 -1.914 -2,5% 

 
Tarragona 146.927 140.816 -6.111 -4,2% 

 
Total 1.340.051 1.287.627 -52.424 -3,9% 

Dones Barcelona 975.873 935.076 -40.797 -4,2% 

 
Girona 122.643 115.468 -7.175 -5,9% 

 
Lleida 66.708 66.904 196 0,3% 

 
Tarragona 133.957 126.258 -7.699 -5,7% 

 
Total 1.299.181 1.243.706 -55.475 -4,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Pel que fa a l’anàlisi de la població assalariada del territori català per sexes, 
s’aprecia que són les dones assalariades les que pateixen una davallada més 
important (55.475 assalariades menys), tot i que els homes assalariats també 
experimenten pèrdues considerables (52.424 assalariats menys). Així mateix, en 
l’àmbit provincial també s’observa una disminució a tots els territoris i en ambdós 
sexes. La demarcació de Lleida suposa l’única excepció, ja que la població 
assalariada femenina augmenta un 0,3%. Girona, per contra, registra la disminució 
més important de persones assalariades, en els dos sexes, doncs els homes 
assalariats es redueixen en un 13,6% i les dones assalariades, en un 5,9%. 

Taula 4.1.12 Diferència en punts percentuals de la taxa de salarització de 16 anys i més, per 
províncies i per sexes (4t trimestre 2010 i 2011) 

  
4t trim 2010 4t trim 2011 

Variació en 
punts percentuals 

Homes Barcelona 81,2% 81,8% 0,5% 

 
Girona 73,4% 72,8% -0,6% 

 
Lleida 75,4% 71,8% -3,6% 

 
Tarragona 79,9% 79,3% -0,6% 

Dones Barcelona 89,8% 90,1% 0,2% 

 
Girona 86,5% 85,7% -0,7% 

 
Lleida 87,7% 85,1% -2,7% 

 
Tarragona 88,3% 87,0% -1,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

L’anàlisi de la taxa de salarització per sexes ens mostra com la província de 
Barcelona és l’única que presenta variacions interanuals positives tant en el cas 
dels homes com en el de les dones. Efectivament, veiem com la taxa de 
salarització masculina augmenta en 0,5 punts percentuals i la femenina creix en 
0,2 punts percentuals, respecte de l’any 2010. Les taxes de salarització masculines 
i femenines de la resta de territoris decreixen totes. Més concretament, en el cas 
del col·lectiu masculí, les taxes disminueixen en 0,6 punts percentuals a Girona, 
3,6 a Lleida i 0,6 a Tarragona; mentre que pel que fa a les dones, les taxes es 
redueixen en 0,7 punts a Girona, 2,7 a Lleida i 1,3 a Tarragona. Totes les taxes de 
salarització provincials femenines es troben per sota de la mitjana catalana (un 
89%), exceptuant Barcelona, que és 1,1 punts percentuals més elevada. Pel que 
fa a les taxes de salarització provincials masculines, s’observa que són 
notablement més baixes que les de les dones, amb uns diferencials entre els dos 
sexes per sobre dels 7 punts i que, en el cas de Lleida, superen els 13 punts de 
diferència a favor del col·lectiu femení. 
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Temporalitat 

Quan parlem de població assalariada resulta pertinent concretar-ne també la 
temporalitat, ja que és un dels indicadors de precarietat laboral per excel·lència.  

A finals del 2011, la salarització del conjunt de Catalunya ha estat negativa 
(107.899 persones menys respecte del mateix període del 2010), tot i que les 
persones assalariades temporals han augmentat en 4.554. En aquest sentit, és 
l’ocupació indefinida la que ha patit un descens de 112.452 persones 
assalariades. En definitiva, podem concloure que la poca ocupació generada 
durant el 2011 ha estat de caràcter temporal en el conjunt del territori català. 

Taula 4.1.13 Variació absoluta i percentual de la població assalariada amb contracte temporal de 
16 anys i més, per províncies (4t trimestre 2010 i 2011) 

 
4t trim 2010 4t trim 2011 Variació (N) Variació (%) 

Barcelona 353.403 372.965 19.562 5,5% 

Girona 56.233 46.704 -9.529 -16,9% 

Lleida 26.337 18.678 -7.659 -29,1% 

Tarragona 59.643 61.823 2.180 3,7% 

Total 495.616 500.170 4.554 0,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

La població assalariada amb contracte temporal ha augmentat a Barcelona i 
Tarragona (5,5% i 3,7%, respectivament), mentre que a Girona i Lleida ha 
disminuït (16,9% i 29,1%, respectivament), entre el quart trimestre del 2010 i el 
mateix trimestre del 2011. 

Gràfic 4.1.14 Taxa de temporalitat de 16 anys i més, per províncies (4t trimestre 2010 i 2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Quan analitzem la taxa de temporalitat comprovem que no hi ha un 
comportament uniforme a les quatre províncies catalanes.  

Per una banda, tenim Barcelona i Tarragona, on la taxa augmenta, sobretot en el 
cas de la segona, que creix 1,9 punts percentuals, mentre que Barcelona registra 
un increment d’1,7 punts. Per altra banda, Girona i Lleida experimenten una 
disminució de les seves taxes respecte de l’any 2010, ja que Girona decreix en 1,7 
punts percentuals i Lleida en 5,2 punts menys. 

Taula 4.1.15 Variació absoluta i percentual de la població assalariada amb contracte temporal de 
16 anys i més, per províncies i per sexes (4t trimestre 2010 i 2011) 

  
4t trim 2010 4t trim 2011 Variació (N) Variació (%) 

Homes Barcelona 147.621 183.498 35.877 24,3% 

 
Girona 29.335 23.271 -6.064 -20,7% 

 
Lleida 13.239 10.808 -2.431 -18,4% 

 
Tarragona 27.032 31.337 4.305 15,9% 

 
Total 217.227 248.914 31.687 14,6% 

Dones Barcelona 205.782 189.467 -16.315 -7,9% 

 
Girona 26.897 23.433 -3.464 -12,9% 

 
Lleida 13.098 7.870 -5.228 -39,9% 

 
Tarragona 32.612 30.485 -2.127 -6,5% 

 
Total 278.389 251.255 -27.134 -9,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Taula 4.1.16 Diferència percentual de la taxa de temporalitat de 16 anys i més, per províncies i 
per sexes (4t trimestre 2010 i 2011) 

  
4t trim 2010 4t trim 2011 

Variació en 
punts percentuals 

Homes Barcelona 15,0% 19,2% 4,2% 

 
Girona 22,0% 20,2% -1,8% 

 
Lleida 17,2% 14,4% -2,8% 

 
Tarragona 18,4% 22,3% 3,9% 

     

Dones Barcelona 21,1% 20,3% -0,8% 

 
Girona 21,9% 20,3% -1,6% 

 
Lleida 19,6% 11,8% -7,9% 

 
Tarragona 24,3% 24,1% -0,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Tot observant les dades de contractació temporal en funció del sexe, veiem com 
en el cas de les dones disminueix a totes les províncies, amb especial intensitat a 
Lleida (39,9% menys) i a Girona (12,9% menys). Per contra, en el cas dels homes, 
la contractació temporal també es redueix a Girona i a Lleida (20,7% i 18,4% 
menys, respectivament), mentre que tant a Barcelona com a Tarragona es 
produeix un increment, d’un 24,3% i d’un 15,9%, respectivament.  

La taxa de temporalitat presenta una distribució desigual per a ambdós sexes. En 
el cas dels homes, tant a Barcelona com a Tarragona augmenta la taxa en 4,2 i 3,9 
punts percentuals, respectivament, i disminueix a Girona i Lleida, amb 1,8 i 2,8 
punts percentuals menys, respectivament. En canvi, la taxa de temporalitat 
femenina decreix a totes les províncies: a Tarragona i a Barcelona, per sota d’1 
punt percentual, a Girona, en 1,6 punts percentuals, i a Lleida es registra una 
reducció considerable, de 7,9 punts. 

 

 

Atur 

L’atur és l’indicador principal de qualsevol anàlisi del mercat de treball i permet 
conèixer la situació econòmica d’un territori. En el quart trimestre del 2011 més 
del 70% de la població aturada és de la província de Barcelona. Girona i 
Tarragona en concentren gairebé una quarta part, i Lleida registra la proporció 
més baixa de persones aturades, un 4,9%. 

Taula 4.1.17 Variació absoluta i percentual de la població aturada de 16 a 64 anys, per províncies 
(4t trimestre 2010 i 2011) 

 
4t trim 2010 4t trim 2011 Variació (N) Variació (%) 

Barcelona 498.080 558.187 60.107 12,1% 

Girona 76.711 89.034 12.323 16,1% 

Lleida 29.871 37.802 7.931 26,6% 

Tarragona 82.111 90.026 7.915 9,6% 

Total 686.773 775.049 88.276 12,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

L’evolució de la població aturada en el període de referència continua la 
tendència d’augment dels darrers anys, ja que trobem 88.276 persones aturades 
més a tot Catalunya, entre el quart trimestre del 2010 i el del 2011. 
Percentualment, Lleida, amb un 26,6%, és la demarcació on més creix l’atur 
respecte de l’any 2010. 
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Gràfic 4.1.18 Taxa d’atur de 16 a 64 anys, per províncies (4t trimestre 2010 i 2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

En relació amb la taxa d’atur, la seva evolució durant el període d’anàlisi torna a 
ser negativa, atès que puja a totes les províncies i d’una manera més forta que en 
el període 2009-2010. Els increments se situen per sobre dels 2 punts percentuals, 
concretament a Tarragona és de 2,2 punts, a Barcelona és de 2,4 punts i a Lleida 
arriba fins als 2,8 punts percentuals. Girona és el territori que ha experimentat un 
increment més elevat, de 4,2 punts percentuals, i, a més, té una taxa d’atur del 
23,6%, la més alta de totes les províncies. 

Taula 4.1.19 Variació absoluta i percentual de la població aturada de 16 a 64 anys, per províncies i 
per sexes (4t trimestre 2010 i 2011) 

  
4t trim 2010 4t trim 2011 Variació (N) Variació (%) 

Homes Barcelona 291.597 304.598 13.001 4,5% 

 
Girona 45.789 48.852 3.063 6,7% 

 
Lleida 15.726 18.071 2.345 14,9% 

 
Tarragona 46.212 48.805 2.593 5,6% 

 
Total 399.324 420.326 21.002 5,3% 

Dones Barcelona 206.483 253.589 47.106 22,8% 

 
Girona 30.922 40.182 9.260 29,9% 

 
Lleida 14.145 19.731 5.586 39,5% 

 
Tarragona 35.900 41.221 5.321 14,8% 

 
Total 287.450 354.723 67.273 23,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Pel que fa a les diferències entre homes i dones veiem com, en nombres absoluts, 
la població aturada femenina triplica la masculina. D’igual manera, 
percentualment es torna a posar en evidència que les dones són les que pateixen 
amb més intensitat els estralls de la crisi. 

A Lleida, les dones pateixen un increment d’un 39,5% de l’atur, seguides de 
Girona, que gairebé assoleix un 30%. Aquests són els augments més alts de tot 
Catalunya. En canvi, per als homes de Lleida, aquest creixement és d’un 14,9%, 
que és el més elevat de totes les províncies però només pel que fa al col·lectiu 
masculí. Girona és la segona província amb un major creixement de l’atur dels 
homes, que se situa en un 6,7%.  

Taula 4.1.20 Diferència percentual de la taxa d’atur de 16 a 64 anys, per províncies i per sexes (4t 
trimestre 2010 i 2011) 

  
4t trim 2010 4t trim 2011 

Variació en 
punts percentuals 

Homes Barcelona 19,6% 20,9% 1,3% 

 
Girona 20,3% 23,9% 3,6% 

 
Lleida 13,4% 14,9% 1,5% 

 
Tarragona 20,2% 21,7% 1,5% 

Dones Barcelona 16,1% 19,8% 3,7% 

 
Girona 18,1% 23,2% 5,0% 

 
Lleida 15,9% 20,3% 4,4% 

 
Tarragona 19,3% 22,2% 3,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Pel que fa a les taxes d’atur d’homes i dones, les variacions presenten diferències 
entre sexes i províncies. A totes les províncies augmenten les dues taxes, però la 
femenina sempre és la que pateix un increment més alt i, en molts casos, dobla 
el valor de la taxa masculina. Aquest és el cas que s’observa a Barcelona, Lleida i 
Tarragona.  

 

Durada de l’atur 

Tot analitzant la durada de l’atur de les persones a les diferents províncies 
catalanes, en el quart trimestre de 2011 observem que el 31,6% de les persones 
desocupades fa més de dos anys que no tenen feina. Tal com s’ha apuntat 
anteriorment, cal assenyalar que no s’hi inclouen les persones aturades que 
cerquen la primera feina perquè l’EPA fa el càlcul sobre el total de població 
aturada que ha treballat prèviament. 
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Taula 4.1.21 Distribució percentual de la població aturada, per províncies i durada de l’atur (4t 
trimestre 2011) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Menys 6 mesos 27,4% 32,9% 44,7% 35,8% 

De 6 mesos a 1 any 17,3% 20,8% 15,2% 18,6% 

De 1 a 2 anys 21,4% 17,2% 18,0% 21,7% 

Més de 2 anys 33,9% 29,1% 22,0% 24,0% 

Total* 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* Total població aturada que ha treballat prèviament 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

La franja de durada de l’atur entre sis mesos i un any és la que concentra una 
proporció inferior a totes les províncies, entre el 15% i el 21%. El percentatge més 
elevat de persones aturades de curta durada (menys de sis mesos) es dóna a 
Lleida i arriba al 44,7% de persones desocupades. En l’altre extrem, Barcelona 
presenta el percentatge més alt de persones que fa més de dos anys que són a 
l’atur, un 33,9%. 

Taula 4.1.22 Variació absoluta i percentual del nombre de persones aturades, per província i per 
durada de l’atur (4t trimestre 2010 i 2011)  

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona 

 
(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Menys 6 mesos 25.401 22,6% -3.935 -13,0% 4.944 48,6% 4.858 20,0% 

De 6 mesos a 1 any 8.819 11,3% 3.875 30,4% -33 -0,6% -602 -3,8% 

De 1 a 2 anys -33.992 -24,0% -452 -3,2% -1.469 -19,4% -2.560 -12,6% 

Més de 2 anys 51.287 43,1% 9.121 64,4% 4.164 127,2% 3.710 23,4% 

Total* 51.515 11,4% 8.609 12,1% 7.606 29,0% 5.406 7,1% 

* Total població aturada que ha treballat prèviament 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

En el darrer trimestre del 2011, a Girona, hi ha un augment del 30,4% de persones 
aturades que fa entre sis mesos i un any que es troben sense feina, respecte del 
mateix període del 2010. Barcelona també experimenta un increment, de l’11,3%, 
mentre que tant a Lleida com a Tarragona el volum de persones amb aquesta 
estada decreix un 0,6% i un 3,8%, respectivament. 

Les persones que fa més de dos anys que estan a l’atur experimenten un 
creixement més acusat. A Lleida és del 127,2% i a Girona del 64,4%. La mitjana 
catalana registra un increment del 44,8%. 
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Finalment, observem com augmenten tant les persones aturades de menys d’un 
any (43.327 persones més), com les que superen aquesta franja de durada 
(29.809 persones desocupades més). 

 

 

 

4.2 Anàlisi comarcal i municipal de l’atur registrat 

L’anàlisi de l’atur en un àmbit territorial inferior a la província es troba limitada a 
l’explotació de les dades disponibles de l’atur registrat publicades pels serveis 
públics d’ocupació. Cal precisar que aquesta font correspon a un registre 
administratiu de les persones inscrites com a aturades a les oficines de treball de 
la Generalitat i que presenta diferències importants respecte de l’EPA, que és la 
font principal en les anàlisis del mercat de treball i la que adopta criteris de 
classificació internacionals. D’altra banda, l’EPA no proporciona dades 
desagregades a escala municipal i comarcal. 

L’elaboració de les dades de l’atur registrat difereix de les de l’EPA, no només pel 
que fa a la metodologia de recollida de les dades (la primera és un registre 
administratiu, mentre que en la segona les dades s’obtenen per enquesta), sinó 
també pel que fa a la definició del reconeixement de col·lectius en situació d’atur. 
L’atur registrat correspon a les demandes d’ocupació pendents de cobrir l’últim 
dia de cada mes a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya. En aquest 
registre s’exclouen alguns col·lectius que sí que estan previstos en les estimacions 
de l’atur de l’EPA: els assistents a cursos de formació professional ocupacional 
inferiors a vint hores lectives, les persones treballadores afectades per expedients 
de regulació d’ocupació de suspensió temporal i les persones treballadores amb 
contracte fix discontinu quan es troben inscrites com a demandants d’ocupació 
fora del període d’activitat.  

En aquest capítol presentem una descripció de la situació de l’atur a Catalunya 
l’any 2011 des d’un punt de vista territorial. La situació de crisi sostinguda en el 
temps deixa unes xifres d’atur que, si bé, han parat d’augmentar amb la intensitat 
que ho feien al llarg del 2008, 2009 i 2010, continuen creixent, empitjorant, 
encara més, la situació del nostre mercat de treball, i evidenciant una manca de 
recuperació i la incapacitat, ja no de crear llocs de treball, sinó d’aturar-ne la 
destrucció. 

En primer lloc, presentem un mapa de tendència de l’atur registrat on es 
destaquen les comarques que han patit els increments interanuals més 
significatius de l’atur entre el 2010 i el 2011. I, en segon lloc, un mapa d’incidència 
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de l’atur registrat que mostra les taxes absolutes d’atur calculades per les 
comarques de Catalunya.  

A més de la realitat comarcal, també hem analitzat la situació de l’atur a escala 
municipal, anàlisi que permet conèixer la realitat dels diferents municipis de 
Catalunya. 

Per entendre els resultats obtinguts en aquest apartat, es requereixen uns 
aclariments previs sobre la metodologia utilitzada en aquesta aproximació a la 
situació de l’atur en els territoris de Catalunya. 

Per a l’anàlisi, hem utilitzat un indicador d’incidència de l’atur a escala territorial 
que anomenem “taxa absoluta d’atur”.1 Aquesta taxa es calcula a partir de la 
divisió del nombre total de persones registrades com a aturades i la població 
entre 15 i 64 anys de cada àmbit territorial, atès que no existeixen estimacions 
fiables sobre la població activa en l’àmbit territorial. Per tal de reduir el 
component estacional en la comparació entre dos mesos particulars, el 
numerador correspon a la mitjana anual de l’atur registrat de cada comarca o 
municipi, mentre que el denominador s’obté de les dades del padró continu 
publicades per l’INE i l’IDESCAT de l’any estudiat, en aquest cas, el 2011. 

Les taxes d’atur que utilitzem en aquest informe assumeixen uns valors que són 
sistemàticament inferiors a les estimacions de l’EPA a escala de Catalunya i 
províncies. Es tracta de taxes “absolutes” d’atur perquè s’apliquen sobre el total 
de la població en edat de treballar o potencialment activa. Això no obstant, la 
seva utilització permet copsar el deteriorament generalitzat de la situació del 
mercat de treball, així com importants diferències territorials en la incidència de 
l’atur entre les comarques i municipis de Catalunya. Per tant, cal tenir present que 
la magnitud de les taxes absolutes d’atur d’aquest informe és força inferior a 
altres taxes d’atur calculades amb metodologies alternatives, i igualment vàlides, 
com les que ofereix el programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Malgrat 
això, la posició de cada municipi o comarca quant a rànquing no varia i, per tant, 
permet conèixer igualment la realitat dels territoris catalans en termes d’atur. 

 

Comarques 

El mapa 4.2.1 de tendència de l’atur registrat representa gràficament la variació 
interanual del nombre de persones registrades com a aturades a les comarques 
de Catalunya. Aquest mapa mostra l’evolució del nombre de persones aturades 
en relació amb l’any 2010. 

                                                           
1
 ALONSO-VILLAR, O; DEL RÍO, C; TOHARIA, L. “Un análisis espacial del desempleo por 

municipios”. Revista de Economía Aplicada, vol. 49, XVII, (2009), p. 47-80. 
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Mapa 4.2.1 Tendència de l’atur registrat (2010-2011) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’atur registrat de l’Observatori del Treball. Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Amb aquesta aproximació, podem distingir entre les comarques que han 
incrementat les xifres de l’atur i les que han aconseguit reduir-lo lleugerament. En 
el cas de les comarques amb tendència negativa, només cal afegir que la reducció 
és gairebé testimonial, tant en termes relatius com absoluts, com podem veure 
tot seguit.  
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Taula 4.2.2 Comarques amb tendència negativa de l’atur registrat (2010-2011)  

Comarca 
Atur registrat* 

2010 
Atur registrat* 

2011 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 

Ripollès 1.662 1.576 -86 -5,20% 

Garrotxa 3.301 3.245 -57 -1,70% 

Cerdanya 835 821 -14 -1,70% 

Solsonès 880 866 -14 -1,60% 

Anoia 11.020 10.978 -42 -0,40% 

*mitjanes anuals 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. 

Per ordre de variació relativa més decreixent, podem veure com el Ripollès és la 
comarca que redueix l’atur de manera més significativa (-5,2%), a la vegada que 
també és la comarca que redueix en major mesura el nombre de persones 
aturades registrades (-86). 

Seguidament, trobem la Garrotxa i la Cerdanya, que presenten una variació 
relativa de -1,7%, però la primera amb 57 persones aturades menys i la segona 
amb 14 persones menys. El Solsonès ho fa en un -1,6% i 14 persones aturades 
registrades menys que el 2010, i l’Anoia amb 42 persones aturades menys i un -
0,4% de variació interanual. 

Així doncs, part de les comarques gironines i centrals, a més de la Cerdanya, són 
les úniques que presenten una reducció del nombre de persones aturades 
registrades el 2011. 

Tenint en compte la situació de crisi sostinguda en el temps, que, com sabem, 
incideix de manera directa en l’augment de l’atur de llarga durada en el nostre 
mercat de treball, caldria veure si aquestes lleus reduccions responen a la inserció 
laboral, a l’esgotament de les prestacions per atur i, automàticament, a una no-
renovació de la demanda d’ocupació, o a un canvi de domicili amb un nou 
empadronament o a la concentració de contractes temporals en un territori com a 
plans d’ocupació local. 

Per altra banda, les comarques que han patit els increments més accentuats del 
registre de persones aturades el 2011 són quatre: 
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Taula 4.2.3 Comarques amb tendència positiva de l’atur registrat (2010-2011) 

Comarca 
Atur registrat* 

2010 
Atur registrat* 

2011 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 

Terra Alta 486 559 73 15,10% 

Pallars Jussà 703 794 91 13,00% 

Val d'Aran 398 446 49 12,20% 

Priorat 500 558 59 11,70% 

*mitjanes anuals 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. 

En termes relatius, la Terra Alta és la comarca que més incrementa les xifres de 
l’atur (15,1%) en relació amb el 2010, seguida del Pallars Jussà (13%). Aquestes 
dues comarques augmenten, respectivament, 73 i 91 persones registrades com a 
aturades. 

La Val d’Aran ha augmentat un 12,2% i 49 persones registrades com a aturades 
més, i el Priorat amb 59 persones més ho ha fet amb un 11,7% d’increment 
interanual. 

Si tenim en compte que la variació interanual de la mitjana catalana de persones 
aturades registrades és del 4,7%, hi ha deu comarques que presenten taxes 
inferiors, sense tenir en compte les que aconsegueixen reduir l’atur. Aquestes són 
el Tarragonès i el Barcelonès (4,6% ambdues comarques), l’Alt Penedès i el Baix 
Llobregat (4,3% totes dues), Osona (4,2%), l’Alt Empordà (3%), el Baix Empordà 
(2,8%), el Bages (2,2%), la Selva (0,8%) i el Pallars Sobirà (0,3%). 

La resta de comarques presenten un increment de l’atur superior a la mitjana 
entre el 5 i l’11%, respecte del 2010. 

Si passem a analitzar la incidència de l’atur en relació amb la població 
potencialment activa de les comarques de Catalunya, mitjançant la representació 
de les taxes absolutes d’atur, observem diferències importants respecte al mapa 
de tendència que acabem de comentar. 

El mapa 4.2.4 d’incidència de l’atur registrat el 2011 evidencia que les comarques 
de l’àmbit metropolità, les comarques del Camp de Tarragona i les centrals són les 
que pateixen una incidència de l’atur més elevada, o el que és el mateix, 
presenten les taxes absolutes d’atur més accentuades. També ho fan les 
comarques gironines del Gironès i el Baix Empordà. 

Primerament, cal destacar les comarques amb més incidència de l’atur, que són 
el Baix Penedès i l’Anoia, tot i que la darrera ha reduït mínimament el nombre de 
persones aturades respecte del 2010. La primera comarca, amb un 15,7%, i la 
segona, amb un 13,9%. Totes dues presenten resultats força superiors a la 
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mitjana catalana, que se situa en un 11,7%, és a dir, presenten el nombre més 
elevat de persones registrades com a aturades sobre la població potencialment 
activa. 

En segon lloc, trobem les demarcacions del Vallès Occidental (12,9%), el Garraf, el 
Baix Ebre (12,6%), el Bages i el Vallès Oriental (12,5%), el Maresme i l’Osona 
(12,4%), el Baix Camp (12,1%), el Baix Llobregat (11,9%) i el Montsià, el 
Tarragonès i el Baix Empordà (11,8%). 

Mapa 4.2.4 Incidència de l’atur registrat (2010-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’atur registrat de l’Observatori del Treball. Departament 
d’Empresa i Ocupació i el Padró Continu de l’IDESCAT (població de 15 a 64 anys). 
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Les comarques que es troben just per sota de la mitjana catalana són l’Alt 
Penedès (11,6%), el Gironès, el Berguedà i el Pla d’Urgell (11,2%), el Barcelonès 
(11,1%) i la Selva i el Segrià (11%). 

Per altra banda, les comarques que presenten una incidència més lleu de l’atur 
registrat el 2011 són les següents: 

Taula 4.2.5 Comarques amb menor incidència de l’atur registrat (2010-2011) 

Comarca 
Padró continu 

2011 
Atur registrat* 

2011 
Taxa absoluta 

d'atur 

Alta Ribagorça 3.008 153 5,1% 

Val d'Aran 7.554 446 5,9% 

Cerdanya 13.148 821 6,2% 

Pla de l'Estany 24.693 1.617 6,5% 

Pallars Sobirà 5.128 343 6,7% 

Terra Alta 7.966 559 7,0% 

*mitjanes anuals 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i el Padró Continu de l’INE. 

La resta de comarques presenten taxes absolutes d’atur d’entre el 7% i l’11%. 

Aquesta anàlisi de la incidència de l’atur amb el càlcul de les taxes absolutes 
d’atur ens permet fer una aproximació a la realitat de cada demarcació. Així 
doncs, podem veure com les comarques centrals i de l’àmbit metropolità són les 
que presenten una incidència més elevada d’atur, mentre que les comarques de 
l’Alt Pirineu i Aran són les que presenten una incidència més lleu. 

En definitiva, la distribució territorial de l’atur registrat a Catalunya no només 
reflecteix els diferents impactes de la crisi sobre les pautes d’especialització de 
l’estructura productiva de les comarques catalanes, sinó també les conseqüències 
derivades dels moviments de la població els darrers anys. 

Cal recordar que la comarca del Baix Penedès, que és la comarca amb la taxa 
absoluta d’atur més elevada de tot el territori català, és també la comarca que en 
aquests darrers anys ha experimentat un creixement de població notable com a 
conseqüència de la seva proximitat a poblacions centrals. Aquesta és una hipòtesi 
que es verifica igualment en l’anàlisi de l’atur a escala municipal, ja que quatre 
dels municipis amb la taxa absoluta d’atur més alta pertanyen a aquesta 
demarcació. 
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Municipis 

A escala municipal, ens hem centrat en les taxes absolutes d’atur de cada 
municipi (vegeu l’apartat d’annexos). 

Els municipis que presenten una incidència de l’atur més accentuada i 
notablement per sobre de la mitjana catalana queden recollits en la següent taula. 

Taula 4.2.6 Municipis amb la major incidència de l’atur registrat (2010-2011) 

Municipi 
Padró continu 

2011 
Atur registrat* 

2011 
Taxa absoluta 

d'atur 

Santa Margarida de Montbui 6.639 1.255 18,9% 

Montmell, El 1.019 190 18,6% 

Albinyana 1.519 279 18,3% 

Montferri 257 47 18,3% 

Badia del Vallès 9.182 1.624 17,7% 

Vilanova del Camí 8.685 1.526 17,6% 

Vespella de Gaià 287 50 17,4% 

Santa Oliva 2.224 385 17,3% 

Vendrell, El 24.888 4.297 17,3% 

Canovelles 10.951 1.888 17,2% 

Salt 20.964 3.612 17,2% 

Bisbal del Penedès, La 2.257 389 17,2% 

Torrelles de Foix 1.623 272 16,8% 

Cabrera d'Anoia 955 159 16,7% 

Sant Miquel de Fluvià 520 86 16,5% 

Pineda de Mar 17.708 2.903 16,4% 

Manlleu 13.366 2.170 16,2% 

Sénia, La 4.042 645 16,0% 

*mitjanes anuals 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i el Padró Continu de l’INE. 

Recordant que la mitjana catalana se situa en un 11,7% de taxa absoluta d’atur, 
podem veure com el grup de municipis que recull la taula es troben força per 
sobre de la incidència global. 

Si tenim en compte la comarca a la qual pertanyen aquests municipis, podem 
destacar que en gran part pertanyen al Baix Penedès i a l’Anoia, que, com hem 
pogut conèixer, són les comarques que encapçalen el rànquing d’incidència de 
l’atur. Concretament, pertanyen al Baix Penedès: el Montmell (18,6%), Santa Oliva 
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(17,3%), el Vendrell (17,3%) i la Bisbal del Penedès (17,2%); i a l’Anoia: Santa 
Margarida de Montbui (18,9%) i Vilanova del Camí (17,6%). 

Les taxes absolutes de la resta de municipis es poden consultar a l’apartat 
d’annexos d’aquest informe. 

Per concloure, podem dir que, per primera vegada des del 2009, s’ha reduït el 
nombre de persones aturades a cinc comarques catalanes: l’Anoia, la Cerdanya, 
la Garrotxa, el Ripollès i el Solsonès. Malauradament, en termes absoluts, 
aquesta reducció és molt baixa i pot respondre a una no-renovació de la demanda 
d’ocupació per esgotament de les prestacions o per un canvi de domicili, entre 
altres raons. 

Per contra, les comarques que han incrementat les xifres de l’atur registrat 
respecte del 2010 són les que formen l’arc dels Pirineus, les comarques de 
Ponent fins al Montsià. Aquesta tendència, encara el 2011, respon a la 
persistència de l’ajust en el sector de la construcció, que havia assolit un pes molt 
important en l’estructura productiva d’aquests territoris durant el cicle 
d’expansió. 

Les demarcacions que presenten una incidència més elevada de l’atur registrat, 
sobretot l’Anoia i el Baix Penedès, coincideixen amb aquelles que han 
experimentat un creixement més important de la població resident com a 
conseqüència de la seva proximitat a les capitals de Barcelona i Tarragona. I el 
Baix Penedès, malgrat no haver patit un dels increments més elevats d’atur 
registrat, és la comarca amb la taxa absoluta d’atur més alta. 
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5. Contractació registrada 

 

 

En aquest capítol hem analitzat el comportament de la contractació laboral 
registrada segons variables com ara el sexe, la modalitat contractual i els grans 
sectors d’activitat. Creiem oportú conèixer la tendència de la contractació a partir 
de la variació entre els anys 2010 i 2011, i per fer-ho, ens basarem en el nombre 
acumulat de contractes a finals dels dos períodes. A més, farem una anàlisi de la 
contractació a través d’empreses de treball temporal. Cal, però, fer alguna 
puntualització sobre el contingut d’aquest apartat. 

Primerament, hem de dir que les dades que analitzarem en aquest capítol 
provenen del registre de contractació laboral que ofereix el Departament 
d’Empresa i Ocupació a través de l’Observatori del Treball.  

En segon lloc, cal tenir present les característiques d’aquest registre, ja que no és 
un registre de persones contractades, sinó de contractacions signades. En aquest 
sentit, no hi ha d’haver necessàriament una correspondència entre contracte 
registrat i persona contractada, ja que una mateixa persona treballadora pot 
comptabilitzar més d’un contracte, sobretot en el cas de la contractació temporal. 
Per tant, no és el mateix contractació que ocupació ni nombre de persones 
assalariades. És fonamental entendre aquesta diferència a l’hora de llegir aquest 
capítol, ja que els comportaments de la població assalariada i el registre de 
contractació poden no anar en el mateix sentit. No obstant això, és un indicador 
del mercat de treball, atès l’ús intensiu que es fa de la contractació temporal al 
nostre país. 

Un cop fets aquests aclariments, exposem les xifres: l’any 2011 s’han signat 
2.137.449 contractes, 36.976 contractes menys que el 2010, o el que és el 
mateix, un -1,7% de contractació registrada a Catalunya. 

La reducció de la contractació està causada tant per una caiguda de la modalitat 
indefinida com de la temporal, però ha estat sobretot la contractació indefinida la 
que, en termes relatius i absoluts, ha patit la davallada més accentuada.  

Si bé la contractació temporal s’ha reduït un 0,5% i 10.132 contractes menys, la 
indefinida ho ha fet en un 10,3% i 26.844 contractes menys. 

Si analitzem les diferents modalitats contractuals de les dues tipologies de 
contracte, podrem distingir diferents comportaments, entre elles i respecte del 
2010. 
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Contractació indefinida 

La contractació indefinida pot tenir quatre modalitats: el contracte ordinari a 
temps indefinit, el contracte de foment de la contractació indefinida, l’indefinit 
per a persones amb discapacitat i la conversió en contractes indefinits. 

Taula 5.1 Contractació registrada indefinida (2010-2011) 

 
2010 2011 Variació (N) Variació (%) 

Ordinari temps indefinit 125.928 122.577 -3.351 -2,7% 

Foment de la contractació indefinida 36.321 15.413 -20.908 -57,6% 

Indefinit minusvàlids 1.324 1.137 -187 -14,1% 

Convertits en indefinits 96.139 93.741 -2.398 -2,5% 

Total 259.712 232.868 -26.844 -10,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació 

La taula ens mostra l’evolució de les modalitats indefinides en relació amb el 
2010. D’aquesta manera, es pot dir que la tendència de totes elles ha estat 
decreixent, tot i que no ho han fet amb la mateixa intensitat. 

La modalitat que més ha reduït el nombre de contractes és la de foment de la 
contractació indefinida, ja que el 2011 hi ha 20.908 contractes menys que el 2010, 
o el que és el mateix, ha patit una reducció del 57,6%. 

La modalitat de contracte ordinari a temps indefinit s’ha reduït en 3.351 
contractes en relació amb el 2010, pèrdua que suposa un -2,7%. 

Aquest 2011 no s’han convertit en indefinits 2.398 contractes, fet que suposa un 
2,5% menys de contractació indefinida. 

Taula 5.2 Contractació registrada indefinida, per sexes (2010-2011) 

 
2010 2011 Variació (N) Variació (%) 

 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Ordinari temps indefinit 71.060 54.868 68.411 54.166 -2.649 -702 -3,7% -1,3% 

Foment de la contractació indefinida 16.616 19.705 7.966 7.447 -8.650 -12.258 -52,1% -62,2% 

Indefinit minusvàlids 805 519 680 457 -125 -62 -15,5% -11,9% 

Convertits en indefinits 51.006 45.133 50.190 43.551 -816 -1.582 -1,6% -3,5% 

Total 139.487 120.225 127.247 105.621 -12.240 -14.604 -8,8% -12,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació 
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Finalment, s’han registrat 187 contractes indefinits menys per a persones amb 
discapacitat. Aquesta reducció, que en termes absoluts és la menys significativa, 
en termes relatius és del 14,2%. En aquest sentit, el col·lectiu de persones amb 
discapacitat ha patit de manera molt negativa la reducció de la contractació 
indefinida. 

Si observem les dades del registre acumulat de contractes indefinits per sexes, 
podem veure com, tant homes com dones, presenten reduccions en totes les 
modalitats indefinides, però a trets generals, les dones han patit una reducció més 
accentuada. Així com en els homes s’observa una reducció d’un 8,8% de 
contractes indefinits, en les dones, la reducció és d’un 12,1%. 

La major pèrdua de contractes, la trobem, per a ambdós sexes, en la modalitat de 
foment de la contractació indefinida. En aquest cas, els homes han perdut 8.650 
contractes, dada que es tradueix en una reducció del 52,1%. Les dones, en major 
mesura, els han reduït en 12.258 i una disminució del 62,2%. 

Seguidament, trobem -2.649 contractes fets a homes en la modalitat ordinari a 
temps indefinit. Aquesta pèrdua significa una reducció del 3,7%. En aquesta 
mateixa modalitat, s’han deixat de registrar 702 contractes de dones, o el que és 
el mateix, un -1,3% de contractes. 

En la modalitat de contractes convertits en indefinits, cal destacar la reducció del 
nombre de contractes fets a dones, ja que s’evidencia una pèrdua de 1.582 
contractes registrats menys que el 2010, xifra que suposa una reducció del 3,5%. 
En el cas dels homes, per a aquesta modalitat, la pèrdua ha estat de 816 
contractes i un -1,6% respecte del 2010. 

Finalment, cal comentar que la modalitat de contractació indefinida a persones 
treballadores amb discapacitat ha sofert una reducció de 125 contractes registrats 
a homes i 62 dones. Aquesta variació es tradueix en una caiguda del 15,5% per als 
homes i de l’11,9% per a les dones. 

En resum, la contractació registrada indefinida el 2011 es redueix en termes 
generals, i tant homes com dones presenten resultats negatius, malgrat ser les 
dones, les més afectades. Tant per als homes com per a les dones, la major 
reducció de contractes fets s’ha donat en la modalitat de foment de la 
contractació indefinida. 

 

Contractació temporal 

En general, la contractació temporal ha patit una reducció de 10.132 contractes 
registrats. Això suposa una variació interanual del -0,5%, fet que evidencia una 
caiguda més suau que en el cas de la contractació indefinida. 
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Taula 5.3 Contractació registrada temporal (2010-2011) 

 
2010 2011 Variació (N) Variació (%) 

Obra o servei 711.432 685.747 -25.685 -3,6% 

Eventuals circumstàncies producció 826.892 853.963 27.071 3,3% 

Interinitat 348.826 333.884 -14.942 -4,3% 

Temporals bonificats minusvàlids 2.615 2.697 82 3,1% 

Inserció 140 180 40 28,6% 

Relleu 4.254 3.593 -661 -15,5% 

Jubilació parcial 5.199 4.854 -345 -6,6% 

Substitució jubilació 64 anys 217 246 29 13,4% 

Pràctiques 7.067 7.836 769 10,9% 

Formació 2.970 6.846 3.876 130,5% 

Altres 5.101 4.735 -366 -7,2% 

Total  1.914.713 1.904.581 -10.132 -0,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació 

La contractació temporal a Catalunya es concentra, sobretot, en la modalitat 
d’eventuals per circumstàncies de la producció (853.963 contractes registrats) i 
en la modalitat obra o servei (685.747 contractes registrats). 

La resta de modalitats, exceptuant el tipus d’interinitat, tenen valors molt 
inferiors.  

Si analitzem l’evolució d’aquestes modalitats contractuals temporals, podem dir 
que no totes pateixen reduccions del registre de contractes. Concretament, hi ha 
6 modalitats que presenten resultats positius respecte del 2010. Aquestes són: 
eventuals per circumstàncies de la producció, temporals bonificats per a 
minusvàlids, d’inserció, substitució per jubilació amb 64 anys, de pràctiques i de 
formació. 

Els contractes registrats eventuals per circumstàncies de la producció s’han 
incrementat en 27.071 contractes més, fet que es tradueix en un 3,3% més en 
relació amb el 2010. Els contractes de formació han augmentat en 3.876 
contractes i un 130,5%, mentre que els contractes de pràctiques ho han fet en 769 
contractes més i un augment del 10,9%. 

Els contractes temporals bonificats per a minusvàlids presenten un increment de 
82 contractes i un 3,1%, mentre que els contractes d’inserció ho han fet en 40 
contractes i un 28,6% més que el 2010. 

Finalment, els contractes registrats de substitució per jubilació amb 64 anys s’han 
incrementat en 29 contractes i un 13,4% més. 



 

 81 

Entre les modalitats contractuals que han patit una reducció del nombre de 
contractes registrats a Catalunya, trobem el contracte per obra i servei, amb 
25.685 contractes menys i una reducció del 3,6% respecte del 2010, el 
d’interinitat, amb 14.942 contractes registrats menys i una caiguda del 4,3%, els 
contractes de relleu, amb 661 contractes menys i una reducció del 15,5% i els 
contractes registrats per jubilació parcial, amb una disminució de 345 contractes i 
una reducció del 6,6%. 

Taula 5.4 Contractació registrada temporal per sexes (2010-2011) 

 
2010 2011 Variació (N) Variació (%) 

 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Obra o servei 436.523 274.909 421.772 263.975 -14.751 -10.934 -3,4% -4,0% 

Eventuals circumstàncies 
producció 

427.157 399.735 447.387 406.576 20.230 6.841 4,7% 1,7% 

Interinitat 94.042 254.784 93.661 240.223 -381 -14.561 -0,4% -5,7% 

Temporals bonificats 
minusvàlids 

1.598 1.017 1.636 1.061 38 44 2,4% 4,3% 

Inserció 72 68 82 98 10 30 13,9% 44,1% 

Relleu 2.556 1.698 2.018 1.575 -538 -123 -21,0% -7,2% 

Jubilació parcial 3.933 1.266 3.486 1.368 -447 102 -11,4% 8,1% 

Substitució jubilació 
64 anys 

139 78 153 93 14 15 10,1% 19,2% 

Pràctiques 2.959 4.108 3.504 4.332 545 224 18,4% 5,5% 

Formació 1.756 1.214 4.346 2.500 2.590 1.286 147,5% 105,9% 

Altres 2.914 2.187 2.492 2.243 -422 56 -14,5% 2,6% 

Total 973.649 941.064 980.537 924.044 6.888 -17.020 0,7% -1,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació 

L’anàlisi per sexes, ens permet veure que hi ha notables diferències entre homes i 
dones en relació amb el tipus de contractació i, sobretot, a la seva evolució entre 
els anys 2010 i 2011. En aquest sentit, són només les dones les que pateixen una 
reducció de la contractació temporal. Les dades ens mostren que els homes han 
incrementat, tot i que de manera molt lleugera, en un 0,7%, la contractació 
registrada mentre que les dones han patit una reducció del 1,8%. 

En el cas dels homes, la majoria de contractes temporals són eventuals per 
circumstàncies de la producció (447.387 contractes), obra o servei (421.772 
contractes), i, en menor mesura, d’interinitat (93.661 contractes). 

En el cas de les dones, hi ha una lleugera diferència. Aquestes també concentren 
la majoria de contractes registrats en la modalitat eventuals per circumstàncies de 
la producció (406.576), però tant per obra o servei com per interinitat, mostren 
uns nombres similars i en el primer cas hi ha 263.975 contractes registrats a dones 
i en el segon, 240.223. Cal tenir present que el pes de les dones és superior al dels 
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homes pel que fa a contractació en el sector públic i que per això, hi ha aquestes 
diferències entre ambdós sexes. 

En termes absoluts, l’evolució de la contractació temporal dels homes es 
caracteritza sobretot per reduir el nombre de contractes registrats en la modalitat 
obra o servei (-14.751 contractes i un -3,4%), mentre que incrementa en 20.230 
contractes registrats més la modalitat eventuals per circumstàncies de la 
producció (4,7%). 

En termes relatius, cal destacar l’increment del 147,5% del nombre de contractes 
de formació (2.590 contractes registrats més) i la reducció del 21% del contractes 
registrats d’inserció (538 contractes registrats menys). 

En el cas de les dones, en termes absoluts, cal destacar les fortes reduccions del 
nombre de contractes registrats d’interinitat (14.561 contractes menys i un -5,7%) 
i d’obra o servei (10.934 contractes registrats menys i un -4%), mentre que 
s’incrementa el nombre de contractes registrats eventuals per circumstàncies de 
la producció en 6.841 contractes, dada que es tradueix en un 1,7% més que el 
2010. 

En termes relatius, és rellevant l’increment d’un 105,9% en la contractació 
registrada de formació (1.286 contractes registrats més), i el d’un 44,1% de la 
contractació temporal d’inserció (30 contractes). 

 

Contractació per grans sectors 

L’anàlisi de la contractació registrada pels grans sectors d’activitat com són 
l’agricultura, la  indústria, la construcció i els serveis permet veure com el major 
nombre de contractes registrats, tant indefinits com temporals, a finals del 
2011, s’aglutinen en el sector serveis. De fet, en aquest sector es concentra el 
84,4% de total la contractació registrada a Catalunya, o el que és el mateix, 
1.804.924 contractes. 

El sector de l’agricultura, en canvi, és el que concentra menys contractes 
registrats, ja que a finals del 2011 hi ha un total de 55.366 contractes registrats en 
aquest sector, dada que representa un 2,6% del total de la contractació 
registrada. Si tenim en compte la temporalitat, també podem dir que és el sector 
que menys contractació indefinida recull. En aquest sentit, trobem un 5,9% de 
contractació indefinida per un 94,1% de temporal. 
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Gràfic 5.5 Contractació registrada temporal i indefinida per grans sectors d’activitat (2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació 

El sector de la construcció, que acumula 138.056 contractes registrats a finals del 
2011, mostra una baixa contractació indefinida si tenim en compte que el 12,1% 
de la contractació registrada és indefinida, davant d’un 87,9% que és temporal. 
Aquesta tendència evidencia la forta afectació de la crisi econòmica cap a aquest 
sector d’activitat. 

En la indústria, en canvi, dels 139.103 contractes registrats que aglutina, un 20,2% 
són indefinits i un 79,8% són temporals. Malgrat ser una proporció molt baixa de 
contractació indefinida, és el sector que més estabilitat laboral mostra. 

Finalment, el sector serveis, que, com hem comentat, és el que recull el major 
nombre de contractes, agrupa una contractació registrada indefinida del 10,2% i 
una temporal del 89,8%. 

L’anàlisi dels grans sectors d’activitat permet comprovar l’escassa estabilitat 
laboral del mercat de treball català, que s’evidencia, sobretot, en el sector de 
l’agricultura i els serveis. 
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Taula 5.6 Evolució de la contractació registrada indefinida i temporal (2010-2011) 

 
2010 2011 Variació (N) Variació (%) 

 
Indefinida Temporal Indefinida Temporal Indefinida Temporal Indefinida Temporal 

Agricultura 3.082 49.024 3.287 52.079 205 3.055 6,7% 6,2% 

Indústria 27.750 110.187 28.035 111.068 285 881 1,0% 0,8% 

Construcció 22.257 151.887 16.691 121.365 -5.566 -30.522 -25,0% -20,1% 

Serveis 206.623 1.603.615 184.855 1.620.069 -21.768 16.454 -10,5% 1,0% 

Total 259.712 1.914.713 232.868 1.904.581 -26.844 -10.132 -10,3% -0,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació 

L’evolució de la contractació registrada segons els grans sectors d’activitat 
reflecteix que el comportament no és el mateix per a cada un d’ells, com tampoc 
ho ha estat l’afectació de la crisi. Mentre que el nombre de contractes registrats 
cau de manera accentuada en la construcció (-20,7%) i de manera més suau en els 
serveis (-0,3%), aquesta augmenta en l’agricultura (6,3%) i en la indústria (0,8%). 

La construcció, el sector més castigat per la crisi des de fa 5 anys, ha experimentat 
una forta davallada en el registre de contractes indefinits (-25% i -5.566 
contractes) i temporal (-20,1% i -30.522 contractes) en relació amb el 2010. El 
sector serveis ha reduït el nombre de contractes registrats indefinits (-10,5% i -
21.768 contractes) però ha incrementat el nombre de contractes registrats 
temporals (1% i 16.454 contractes).  

La indústria ha augmentat el nombre de contractes respecte del 2010, en un 1% i 
285 contractes registrats indefinits i en un 0,8% i 881 contractes temporals.  

L’agricultura ha aconseguit incrementar en un 6,7% i 205 contractes indefinits 
més que el 2010 i també ha augmentat en un 6,2% i 3.055 contractes registrats 
temporals. 

Per altra banda, és preocupant que el sector de la construcció després d’acumular 
5 anys de pèrdua d’ocupació i també de contractació registrada, aquest 2011 
segueixi el degoteig de finalitzacions de contractes o que no en renovi.  

 

Contractació a través d’empreses de treball temporal (ETT) 

El 17,8% de tota la contractació registrada a Catalunya, a finals del 2011, ha estat 
formalitzada per empreses de treball temporal. 

El 31 de desembre de 2011, s’havien celebrat 380.627 contractes a través 
d’aquestes empreses. Del total, només 29 són de caràcter indefinit i 380.598 són 
temporals, 10.143 més que el 2010. 
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Taula 5.7 Contractació laboral indefinida de les ETT (2010-2011) 

 
2010 2011 Variació (N) Variació (%) 

Ordinari temps indefinit 14 21 7 50,0% 

Foment de la contractació indefinida 22 8 -14 -63,6% 

Indefinit minusvàlids 0 0 0 - 

Convertits en indefinits 0 0 0 - 

Total 36 29 -7 -19,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació 

Les xifres que mostra la taula en relació amb la contractació indefinida no són 
rellevants en termes absoluts, per la pròpia activitat de les ETT, però hem 
considerat oportú oferir la informació disponible. En relació amb el 2010, la 
tendència ha estat d’una reducció de 7 contractes indefinits. 

Taula 5.8 Contractació laboral temporal de les ETT (2010-2011) 

 
2010 2011 Variació (N) Variació (%) 

Obra o servei 149.861 157.016 7.155 4,8% 

Eventuals circumstàncies producció 200.756 205.931 5.175 2,6% 

Interinitat 19.825 17.648 -2.177 -11,0% 

Temporals bonificats minusvàlids 0 1 1 - 

Inserció 0 0 0 - 

Relleu 0 0 0 - 

Jubilació parcial 0 0 0 - 

Substitució jubilació 64 anys 0 0 0 - 

Pràctiques 3 0 -3 -100,0% 

Formació 0 0 0 - 

Altres 3 2 -1 -33,3% 

Total 370.448 380.598 10.150 2,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació 

L’anàlisi ens indica que més del 54% del total de la contractació formalitzada a 
través de les ETT és eventual per circumstàncies de la producció (205.931 
contractes temporals), un 41,3% és per obra o servei i un escàs 4,6% és 
d’interinitat.  

Pel que fa a la resta de modalitats, només trobem 1 contracte temporal bonificat 
per a persones amb discapacitat. 
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Si tenim en compte l’evolució respecte del 2010, la contractació indefinida s’ha 
reduït, mentre que la temporal s’ha incrementat en 10.150 contractes. Aquest 
increment s’ha donat en la modalitat obra o servei (7.155 contractes més) i en la 
modalitat eventual (5.175 contractes més). Per contra, s’ha reduït la contractació 
formalitzada a través d’ETT d’interinitat en 2.177 contractes. 

Per concloure, només hem de dir que la tendència del pes de la contractació a 
través d’ETT en relació amb el total de la contractació temporal celebrada a 
Catalunya és la d’augmentar, concretament en 0,8 punts percentuals entre el 
2010 i el 2011. 

Les dades sobre contractació registrada així com la tendència a una major 
temporalitat, mostren com la Reforma Laboral, en vigor durant el segon semestre 
de l’any 2010 fins a finals de 2011, no ha fet més que incrementar la precarització 
del nostre mercat de treball i no generar ocupació. Tot i que contractació no 
equival exactament a ocupació, l’anàlisi de la població ocupada i aturada ens 
mostren un clar retrocés de l’ocupació. 
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6. Persones autònomes 

 

 

En aquest capítol de l’estudi, hem analitzat el perfil de les persones autònomes 
que treballen a Catalunya, ja que conformen un col·lectiu prou important i 
significatiu de persones treballadores i són un segment rellevant del nostre 
mercat de treball. 

Les dades que hem utilitzat en aquest apartat són relatives a les persones afiliades 
a algun dels règims per compte propi de la Seguretat Social, encara que utilitzin el 
servei remunerat d’altres persones i que no estiguin integrades en societats 
mercantils, cooperatives ni en d’altres entitats societàries. També s’exclouen les 
persones que figuren com a col·laboradores familiars i les que estan registrades 
formant part d’algun col·lectiu especial de persones treballadores. 

Les xifres que hem considerat més adients per conèixer les característiques 
d’aquest col·lectiu són les referents a les persones cotitzants a la Seguretat Social, 
ja que són les relatives al treball regularitzat. Les dades que ens oferia l’Enquesta 
de població activa no ajudaven a complementar la informació de la Seguretat 
Social, sinó que feien evident que hi havia unes grans diferències entre els 
resultats. Per això, hem considerat que les dades que fan referència a les 
persones cotitzants a la Seguretat Social era el millor criteri, ja que d’aquesta 
manera no comptabilitzàvem l’economia informal o irregular, la que no tributa ni 
genera drets socials. 

Els períodes analitzats són els anys 2008, 2009, 2010 i 2011. Aquests quatre anys 
ens permetran conèixer els canvis del perfil de les persones autònomes en relació 
amb el sexe, l’edat, el sector d’activitat i la nacionalitat, entre altres. 

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

Aquesta fotografia no difereix gaire de la que es va presentar el 2010, però si ens 
fixem en l’evolució del col·lectiu al llarg dels anys analitzats, podem detectar 
algunes variacions. 
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Gràfic 6.1 Persones autònomes per sexes (2008-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Com bé hem comentat, són sobretot homes que treballen per compte propi a 
Catalunya (67%), tot i que la proporció de dones ha anat lleugerament en 
augment. Malgrat això, l’evolució al llarg dels darrers quatre anys ha estat 
decreixent per a ambdós sexes. 

Taula 6.2 Variació de les persones autònomes, per sexes (2008-2011) 

 
Homes Dones Total 

 
Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) 

2009 -16.908 -7,0 -3.799 -3,4 -20.707 -5,9 

2010 -6.989 -3,1 -826 -0,8 -7.815 -2,4 

2011 -5.146 -2,4 -778 -0,7 -5.924 -1,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

La tendència respecte als anys 2011, 2010 i 2009 indica una clara pèrdua de 
població autònoma tant d’homes com de dones. Si bé la variació total el 2011 ha 
estat del -1,8% i -5.924 persones autònomes, els homes són els que han patit la 
pèrdua més accentuada, un -2,4% i 5.146 autònoms menys. 

Les dones, tot i que també redueixen la població autònoma, ho han fet en 778 
dones i un -0,7% en relació al 2010. 
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Gràfic 6.3 Persones autònomes, per grups d’edat (2008-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Si tenim en compte els diferents grups d’edat, podem dir que la major presència 
de persones autònomes es produeix entre persones d’edats compreses entre els 
40 i els 54 anys d’edat, ja que gairebé un 44% del total es concentra en aquesta 
franja d’edat. 

Un 28,1% del total té entre 25 i 39 anys i un 26,5% de persones autònomes es 
troba en la franja d’edat més madura, de 55 i més anys. 

Són els menors de 25 anys els que representen en menor mesura aquest 
col·lectiu. Només un 1,5% del total del col·lectiu té menys de 25 anys. 

Taula 6.4 Variació de les persones autònomes, per grups d’edat (2008-2011) 

 
Menors de 25 de 25 a 39 de 40 a 54 de 55 o més 

 
(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

2009 -1.403 -22,6 -10.595 -9,9 -6.229 -4,2 -2.480 -2,7 

2010 -275 -5,7 -3.589 -3,7 -2.209 -1,5 -1742 -2,0 

2011 109 2,4 -3.007 -3,2 -1.255 -0,9 -1.771 -2,1 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Respecte dels darrers quatre anys, podem veure que el col·lectiu de persones 
autònomes ha perdut actius en totes les franges d’edat, a excepció dels més 
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joves. Aquests, concretament, han aconseguit incrementar en 109 persones 
autònomes el 2011 en relació al 2010, fet que representa un augment del 2,4%. 

El grup de 25 a 39 anys és el que ha patit la variació negativa més accentuada, un -
3,2% i -3.007 persones respecte del 2010, i el grup d’edat més avançada s’ha 
reduït en un 2,1% i 1.771 persones treballadores menys per compte propi. 

El grup d’edat de persones autònomes que ha patit la pèrdua més lleu d’actius 
ha estat el d’entre 40 i 54 anys, amb 1.255 actius menys i un -0,9% respecte del 
2010. 

Gràfic 6.5 Persones autònomes, per nacionalitat (2008-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

En relació amb la nacionalitat del col·lectiu de persones treballadores per compte 
propi, es pot afirmar que la gran majoria és autòctona, ja que un 91,6% és 
espanyola (291.864 persones) davant del 8,4% que és d’origen estranger (26.647 
persones). 

La tendència d’ambdós col·lectius al llarg dels darrers quatre anys no ha estat la 
mateixa. Així com la població autòctona ha reduït el nombre de persones 
autònomes en un 2,5% i una pèrdua de 7.608 actius, la població estrangera ha 
incrementat, en relació al 2010, en 1.684 persones fet que suposa un 6,7% més el 
2011. 
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Taula 6.6 Variació de les persones autònomes, per nacionalitat (2008-2011) 

 
Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

 
(N) (%) (N) (%) 

2009 -17.951 -5,5 -2.756 -10,3 

2010 -8.772 -2,8 957 4,0 

2011 -7.608 -2,5 1.684 6,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

L’única pèrdua de població autònoma es dóna en la d’origen espanyol, mentre 
que part de la població estrangera treballadora ha optat per treballar per 
compte propi. 

Gràfic 6.7 Persones autònomes, per sectors d’activitat (2008-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

El 2011, un 74,6% del total del col·lectiu autònom treballava en activitats que 
s’inclouen en el sector dels serveis. A Catalunya, un total de 237.731 persones 
treballadores per compte propi s’ocupen en aquest sector el 2011.  

Al sector de la construcció s’ocupen 40.153 persones autònomes, o el que és el 
mateix, un 12,6% del total del col·lectiu, mentre que al sector de l’agricultura se 
n’ocupen 21.481, un 6,7% del total.  
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En menor proporció trobem el col·lectiu que treballa en activitats relacionades 
amb la indústria, concretament 19.156 persones, un 6% del total de persones 
autònomes que treballen a Catalunya a finals del 2011. 

 

Taula 6.8 Variació de les persones autònomes, per sectors d’activitat (2008-2011) 

 
Serveis Construcció Agricultura Indústria 

 
(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

2009 -6.804 -2,8 -8.180 -14,9 -2.884 -10,9 -2.839 -11,7 

2010 -1.274 -0,5 -4.197 -9,0 -1.177 -5,0 -1.167 -5,5 

2011 -1.493 -0,6 -2.458 -5,8 -956 -4,3 -1.017 -5,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Al llarg dels darrers quatre anys, podem observar com la tendència ha estat 
decreixent per a tots els sectors. Aquesta pèrdua de persones autònomes no s’ha 
donat amb la mateixa intensitat en tots els sectors d’activitat. 

El sector més afectat per la pèrdua d’actius autònoms, tant en nombres absoluts 
com relatius, ha estat el sector de la construcció, ja que el 2011 han deixat de 
comptabilitzar com a persones autònomes 2.458 persones, fet que representa 
una reducció del 5,8% respecte del 2010. 

Seguidament, la indústria, amb una caiguda del 5%, s’ha reduït en 1.017 persones 
treballadores per compte propi, i l’agricultura, amb un -4,3%, ha perdut 956 
persones autònomes. 

Finalment, el sector serveis, el que ha patit la menor caiguda en termes relatius, 
ha perdut 1.493 persones, xifra que es tradueix en un -0,6% de variació respecte 
al 2010. 

El col·lectiu de persones autònomes a Catalunya es caracteritza majoritàriament 
pel fet de no tenir personal assalariat al seu càrrec. L’any 2011, un 82,4% del total 
eren persones treballadores sense personal assalariat, això significa exactament 
262.359 persones.  

El 17,6% restant, o el que és el mateix 56.152 persones autònomes, sí que tenen 
personal assalariat al seu càrrec. 
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Gràfic 6.9 Persones autònomes amb personal assalariat i sense (2008-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

 

Taula 6.10 Variació de les persones autònomes amb personal assalariat i sense (2008-2011) 

 
Sense assalariats Amb assalariats 

 
(N) (%) (N) (%) 

2009 -16.958 -5,9 -3.749 -5,9 

2010 -6.886 -2,5 -929 -1,6 

2011 -3.439 -1,3 -2.485 -4,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

 

L’evolució, tant de persones que treballen per compte propi amb personal 
assalariat a càrrec com sense, és negativa, tot i que hi té una incidència més 
accentuada, en nombres relatius, en el col·lectiu amb persones assalariades. 

En cas de tenir personal assalariat al seu càrrec, han deixat de comptabilitzar com 
a persones autònomes 2.485 persones, reducció que suposa un -4,2%, mentre 
que en el cas de no tenir personal assalariat, la reducció ha estat de 3.439 
persones i una caiguda d’1,3% respecte al 2010. 
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Gràfic 6.11 Persones autònomes amb pluriactivitat i sense (2008-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

La gran majoria de persones autònomes es caracteritza per no tenir pluriactivitat. 
Per pluriactivitat entenem treballar en més d’un règim de la Seguretat Social al 
mateix temps, per exemple règim especial d’autònoms i règim general. Un 95,3% 
del total no té pluriactivitat. Això significa un total de 303.459 persones 
autònomes, davant el 4,7% del total que sí que té pluriactivitat (15.052 persones 
per compte propi). 

Taula 6.12 Variació de les persones autònomes amb pluriactivitat i sense (2008-2011) 

 
Sense pluriactivitat Amb pluriactivitat 

 
(N) (%) (N) (%) 

2009 -18.655 -5,6 -2052 -11,2 

2010 -7.378 -2,3 -437 -2,7 

2011 -5.222 -1,7 -702 -4,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Si tenim en compte la pèrdua del nombre de persones autònomes amb 
pluriactivitat, podem afirmar que s’ha reduït en un 4,5% i 702 persones menys 
que treballen per compte propi. 

Per altra banda, respecte del 2010 hi ha 5.222 persones autònomes menys sense 
pluriactivitat, decreixement que suposa un -1,7%. 
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Per tant, la reducció del nombre de persones que treballen per compte propi s’ha 
donat tant per als que tenen pluriactivitat com per als que no, tot i que la pèrdua 
amb major intensitat, en termes relatius, ha estat amb pluriactivitat. 

Des del 2008, podem veure com la pèrdua d’actius autònoms s’ha fet evident al 
llarg dels quatre anys, tot i que el 2009 sembla que va ser l’any que més va 
castigar aquest col·lectiu. 

Gràfic 6.13 Persones autònomes, per antiguitat en l’activitat (2008-2011) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Com hem comentat a l’inici d’aquest capítol, a Catalunya, la majoria del col·lectiu 
autònom es caracteritza per estar més de cinc anys en l’activitat, exactament un 
60,3% del total tenen aquesta antiguitat, o el que és el mateix, 192.150 persones 
el 2011. 

Entre un i tres anys a l’activitat trobem un 13,8% del total, que signifiquen 44.029 
persones autònomes i de tres a cinc anys hi ha un total de 42.864 persones 
autònomes, suposant un 13,5% del total. 

En força menys mesura, trobem 20.622 persones que fa menys de sis mesos que 
estan en l’activitat, és a dir, que fa poc que s’hi han iniciat. Aquest grup suposa un 
6,5% del total del col·lectiu autònom.  
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Per últim, un 5,9% del total de persones que treballen per compte propi fa entre 
sis mesos i un any que estan en l’activitat, això suposa un total de 18.846 
persones autònomes. 

Taula 6.14 Variació de les persones autònomes, per antiguitat en l’activitat (2008-2011) 

 
Menys de 
6 mesos 

de 6 a 
11 mesos 

1 a 3 anys de 3 a 5 
5 o més 

anys 

 
(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

2009 1.385 8,8 -2.353 -13,2 -11.804 -16,0 -1.485 -4,0 -6.450 -3,1 

2010 1.990 11,7 2.571 16,7 -20.365 -32,9 13.467 38,0 -5.478 -2,7 

2011 1.566 8,2 865 4,8 2.584 6,2 -5.997 -12,3 -4.942 -2,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Si ens fixem en l’evolució respecte del 2010, podem veure com augmenten en 
nombre les persones autònomes que fa períodes curts que estan en l’activitat, 
mentre que l’evolució és decreixent pel que fa al col·lectiu que fa més de tres anys 
que treballa per compte propi. 

Més concretament, s’ha donat un augment del 8,2% i 1.566 persones autònomes 
que fa menys de sis mesos que estan en l’activitat; també s’ha incrementat en un 
4,8% i 865 persones treballadores per compte propi que fa entre sis mesos i un 
any, i, finalment, ha crescut en un 6,2% i 2.584 persones autònomes el col·lectiu 
autònom que fa entre un i tres anys que hi està. 

En canvi, s’ha reduït en un 12,3% el nombre de persones autònomes que fa entre 
tres i cinc anys que treballen per compte propi. Aquesta reducció significa una 
pèrdua de 5.997 persones. I també s’ha reduït en 4.942 persones i un 2,5% el 
nombre de persones autònomes amb més antiguitat en l’activitat, és a dir, més de 
cinc anys. 

Taula 6.15 Persones autònomes, per imports de base de cotització (2008-2011) 

 
Base 

mínima 

entre 
b/mínima i 

1,5 b/mínima 

entre 1,5 i 2 
b/mínima 

entre 2 i 3 
b/mínima 

més de 3 vegades 
b/mínima 

Total 

2008 279.908 23.580 14.676 30.521 4.272 352.957 

2009 265.896 21.085 35.518 5.774 3.977 332.250 

2010 261.056 18.760 34.547 5.961 4.111 324.435 

2011 256.812 17.468 33.274 6.461 4.496 318.511 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Si ens fixem en els imports de base de cotització de les persones autònomes a 
Catalunya per a l’any 2011, la gran majoria cotitza per la base mínima de 
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cotització, concretament 256.812 persones del total, xifra que suposa un 80,6% 
del total. 

Tot seguit, però amb molta diferència, trobem que un 10,4% del total cotitza 
entre 1,5 i 2 vegades la base mínima de cotització. En aquest cas, són 33.274 
persones autònomes. 

Un 5,5% del total del col·lectiu autònom, el que representa 17.468 persones, 
cotitzen entre la base mínima i 1,5 vegades aquesta. Quasi 6.500 persones 
autònomes cotitzen entre 2 i 3 vegades la base mínima, això significa un 2% del 
total, i, finalment, un 1,4% del total cotitza més de 3 vegades la base mínima, això 
representa quasi 4.500 persones que treballen per compte propi. 

Taula 6.16 Variació de les persones autònomes segons imports de base de cotització (2008-2011) 

 
Base 

mínima 

entre 
b/mínima i 

1,5 b/mínima 

entre 1,5 i 2 
b/mínima 

entre 2 i 3 
b/mínima 

més de 3 vegades 
b/mínima 

 
(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

2009 -14.012 -5,0 -2.495 -10,6 20.842 142,0 -24.747 -81,1 -295 -6,9 

2010 -4.840 -1,8 -2.325 -11,0 -971 -2,7 187 3,2 134 3,4 

2011 -4.244 -1,6 -1.292 -6,9 -1.273 -3,7 500 8,4 385 9,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Finalment, si ens fixem en l’evolució dels imports de base de cotització, es pot 
veure que han augmentat el nombre de persones autònomes que cotitzen 
imports d’entre 2 i 3 vegades la base mínima (8,4% i 500 persones autònomes) i 
de més de 3 vegades la base mínima (9,4% i 385 persones que treballen per 
compte propi). 

Per contra, s’ha reduït el nombre de persones autònomes que cotitzen per la base 
mínima (-1,6% i -4.244 persones autònomes), entre la base mínima i 1,5 vegades 
la base mínima (-6,9% i -1.292 persones que treballen per compte propi) i entre 
1,5 i 2 vegades la base mínima (-3,7% i -1.273 persones autònomes). 

Amb tot això, podem afirmar que el col·lectiu de persones autònomes ha patit els 
efectes de la crisi, la destrucció d’ocupació i l’augment de l’atur, ja que s’han 
reduït un gran nombre dels seus efectius al llarg dels darrers quatre anys que hem 
analitzat. En aquest sentit, el degoteig ha estat constant i el 2011 deixa una xifra 
de 318.511 persones que treballen per compte propi. 

És important dir que aquesta reducció ha afectat tant els homes com les dones, 
tot i que les darreres ho han patit amb una menor incidència. 
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Cal destacar l’augment del nombre de joves autònoms i la reducció de la resta de 
grups d’edat i  l’augment de persones autònomes d’origen estranger i la reducció 
de les d’origen espanyol. 

Seguint la tendència del mercat de treball, la construcció ha estat el sector més 
castigat pel que fa a la pèrdua d’efectius que treballen per compte propi, ja que 
ha patit les pèrdues més accentuades en relació amb la resta de sectors i durant el 
període analitzat. 

Per tant, el col·lectiu de persones autònomes necessita recuperar la presència 
que tenia en el mercat de treball català abans del període de crisi, ja que el 
treball autònom té un paper molt important en la nostra economia i pot resultar 
una sortida eficaç a la situació d’atur. 
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7. Persones amb discapacitat 

 

 

 

En aquest capítol hem volgut conèixer la situació de les persones amb discapacitat 
en relació amb el mercat de treball català a partir de les dades disponibles a 
l’Observatori del Treball del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Enguany, hem pogut analitzar les xifres disponibles i referents als anys 2008, 2009 
i 2010 en relació amb les persones amb discapacitat demandants d’ocupació, en 
situació d’atur, d’ocupació i també hem analitzat l’evolució de la contractació 
registrada d’aquest col·lectiu, entre altres. 

 

 

Persones amb discapacitat demandants d’ocupació 

L’any 2010 a Catalunya, hi ha una mitjana de 773.515 persones inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació, 10.530 de les quals 
(1,4%) són persones amb discapacitat declarada. D’aquestes, 5.515 són homes i 
5.015 són dones. 

Una persona demandant d’ocupació, tal com la defineix el mateix Servei 
d’Ocupació de Catalunya és una persona que cerca ocupació i que s'ha inscrit en 
una oficina de treball per  sol·licitar-ne. Aquesta persona pot ser que estigui 
treballant o aturada. 
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Gràfic 7.1 Evolució de la població amb discapacitat demandant d'ocupació (2007-2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

Si tenim en compte l’evolució de la població amb discapacitat des de l’any 2007, 
podem dir que la tendència ha estat creixent fins a arribar gairebé a doblar el 
nombre de persones amb discapacitat demandants d’ocupació el 2010. 

Taula 7.2  Variació (%) de persones demandants d'ocupació (2007-2010) 

 
Homes Dones Total 

Població amb discapacitat declarada 92,6 82,5 87,7 

Població total 173 80 120,2 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

Si tenim en compte la variació que ha sofert, tant la població amb discapacitat 
com la població total, podem veure que els increments són significatius en tots 
dos casos, però més importants en el cas de la població general. 

Per tant, tot i que la població amb discapacitat augmenta en nombre de 
persones demandants d’ocupació, no ho fa amb la mateixa intensitat o ritme 
que la població total. 
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Gràfic 7.3 Població amb discapacitat demandant d’ocupació, per sexe (2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

Si tenim en compte la proporció d’homes i dones, podem afirmar que és força 
similar a la que presenta la població general. En aquest sentit, hi ha un 47,6% de 
dones amb discapacitat demandants d’ocupació davant d’un 52,4% d’homes. 

Gràfic 7.4 Població amb discapacitat i població total demandant d’ocupació, per grups d’edat 
(2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
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Si ens fixem en la població demandant d’ocupació en relació amb els intervals 
d’edat, podem veure com la població amb discapacitat presenta els valors més 
alts en edats més avançades mentre que la població general ho fa en edats més 
joves.  

Així com la població general demandant d’ocupació es concentra, sobretot, en 
edats que van dels 30 als 39 anys, la població amb discapacitat ho fa en edats 
compreses entre els 45 i els 54 anys. 

Per tant, el perfil de persona amb discapacitat demandant d’ocupació té edats 
força més elevades que la població global. 

 

Atur registrat de les persones amb discapacitat 

L’any 2010, trobem 571.160 persones registrades com a aturades a les oficines del 
Servei d’Ocupació de Catalunya. D’aquestes, 6.422 són persones amb discapacitat 
declarada. 

Gràfic 7.5 Evolució de la població aturada amb discapacitat (2007-2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

Si tenim en compte l’evolució al llarg dels darrers quatre anys, podem veure com 
la tendència ha estat creixent, tant per als homes com per a les dones amb 
discapacitat. 
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Tot i així, el gràfic mostra clarament que el nombre de dones aturades amb 
discapacitat és sempre superior al nombre d’homes i el 2010, trobem 3.444 dones 
amb discapacitat aturades davant de 2.979 homes. 

Taula 7.6 Variació (%) de persones aturades 2007-2010 

 
Homes Dones Total 

Població amb discapacitat declarada 103,4 82,7 91,8 

Població total 183,1 79,9 122,8 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

La variació respecte del 2007 ens mostra com l’atur incideix més en els homes, 
tant en el cas de la població total com en el de la població amb discapacitat. No 
obstant això, cal tenir en compte la situació de conjuntura actual per poder 
entendre els increments més accentuats en els homes que en les dones. 

Gràfic 7.7 Població amb discapacitat aturada, per sexes (2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

Si tenim en compte la proporció de dones i homes amb discapacitat aturats en 
relació amb la població global, podem dir que hi ha més dones amb discapacitat 
aturades (53,6%) que dones aturades en general (47,2%). 

D’aquesta manera, així com la majoria de persones amb discapacitat aturades 
són dones, la majoria de la població total aturada a Catalunya és masculina. 
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Gràfic 7.8 Població aturada amb discapacitat total, per grups d’edat (2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

Segons l’edat, podem veure com la població aturada amb discapacitat es 
caracteritza per presentar els majors percentatges en edats més avançades, dels 
45 als 59 anys. En canvi, la població general destaca per concentrar la major 
proporció d’atur en edats que van dels 30 als 39 anys. 

Aquesta tendència és molt similar a la que ja hem observat en l’anàlisi de les 
persones demandants d’ocupació. 

Taula 7.9 Proporció de persones aturades, per tipus d’ocupació 2010 

 
Població amb discapacitat Població total 

Directius administració i empresa 0,6 1,8 

Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 2,2 4,2 

Tècnics i prof. de suport 5,8 8,9 

Empleats administratius 19,3 12,6 

Treb. serveis restauració,personals, comerç 13,9 15,7 

Treb. qualificats agraris i pesquers 1,9 1 

Treb. manufactures, construcció i mineria 8,3 16,1 

Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 6,7 9,4 

Treb. no qualificats 41,3 30,3 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

Segons el tipus d’ocupació, podem veure que la major proporció de persones 
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persones no qualificades. En aquest cas, hi ha un 41,3% del total de persones amb 
discapacitat i un 30,3% de la població general. 

La diferència més notable es dóna en el cas de les persones empleades 
administratives, ja que entre la població amb discapacitat, trobem un 19,3% de 
persones amb aquesta ocupació a l’atur, mentre que pel mateix cas, n’hi ha un 
12,6%, de la població total.  

També trobem una diferència considerable en el cas de les persones treballadores 
en manufactures, construcció i mineria, ja que mentre n’hi ha a l’atur un 16,1% 
del total de la població global, només n’hi ha un 8,3% del total de la població amb 
discapacitat. 

 

Contractació registrada de les persones amb discapacitat 

En aquest apartat hem analitzat la contractació registrada a Catalunya, tant de 
persones amb discapacitat com de la població global, que s’ha donat al llarg del 
2010.  

També hem analitzat el diferent comportament que es dóna en el mercat protegit 
(centres especials de treball) i en el mercat ordinari (empreses privades i 
públiques, Administració pública i enclavaments laborals) en relació amb la 
contractació registrada de persones amb discapacitat. 

Gràfic 7.10 Evolució de la contractació registrada de persones amb discapacitat (2007-2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
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L’evolució de la contractació registrada al llarg dels darrers quatre anys, ens 
permet veure que, l’any 2009, presenta un punt d’inflexió respecte dels anys 
anteriors. Si bé la tendència era d’una reducció, entre 2007 i 2009, podem dir que, 
a partir del 2009, la contractació registrada realitzada a persones amb discapacitat 
ha augmentat. Aquesta tendència positiva s’ha donat tant per al cas dels homes 
com per al de les dones. 

Si la comparem amb les xifres de la població global podem dir que, si bé també el 
2009 és l’any en què s’atura la davallada de la contractació registrada, l’augment 
que es dóna a partir del 2009 no és tan accentuat com l’observat en el cas de la 
població amb discapacitat. 

Gràfic 7.11 Evolució de la contractació registrada entre la població total (2007-2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
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Així doncs, les dades mostren clarament menys diferències entre homes i dones, 
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Taula 7.12 Variació (%) de la contractació registrada (2008-2010) 

 
Contractes a persones amb 

discapacitat 
Contractes 

totals 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 -10,4 -9,9 -10,4 -13,5 -10 -11,8 

2009 -17,6 -11,7 -15,5 -18,7 -16,5 -17,6 

2010 28 20,4 24,9 6,1 3,2 4,7 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

Si observem la variació de la contractació registrada, podem veure com aquesta 
ha estat negativa al llarg del 2008 i 2009, tant per als homes com per a les dones 
amb discapacitat i per a la població global. 

Només el 2010, presenta uns resultats positius sobretot en el cas de la 
contractació a persones amb discapacitat. Concretament, aquesta es va 
incrementar en un 25%, un 28% per als homes i un 20,4% per a les dones. 

El cas de la contractació total, també presenta una variació positiva, però en 
aquest cas més lleu, d’un 4,7% total i un 6,1% pels homes davant del 3,2% per a 
les dones. 

Gràfic 7.13 Contractació de persones amb discapacitat en centres especials de treball (2007-
2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
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L’evolució de la contractació de persones amb discapacitat en centres especials de 
treball (CET) mostra com aquesta s’ha incrementat sobretot en el darrer any i que 
aquesta tendència la mostren tant homes com dones. 

Cal destacar que el comportament entre el 2007 i el 2009 indica un manteniment 
de la contractació malgrat la situació de crisi que ja era present en aquests anys. 
Per tant, els CET s’han mostrat, en part, resistents a la destrucció d’ocupació. La 
pèrdua d’ocupació de persones que treballaven a empreses ordinàries amb 
alguna discapacitat declarada ha fet que algunes d’elles hagin optat per treballar 
en centres especials de treball. 

Gràfic 7.14 Contractació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari (2007-2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
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patit una evolució força diferent. En aquest cas, podem veure com la contractació 
ha caigut entre el 2007 i el 2009 i ha augmentat tímidament entre el 2009 i el 
2010. 

Cal destacar, en aquest cas, que els homes han patit una davallada més 
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Taula 7.15 Variació (%) de la contractació registrada de persones amb discapacitat (2008-2010) 

 
Contractació en CET’s Contractació en mercat ordinari 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 9,4 -12 0,3 -23,8 -9,1 -18,6 

2009 -5,6 1,7 -2,9 -29,3 -24,1 -27,2 

2010 41,6 37,9 40,1 10,2 0 6 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

L’anàlisi de la variació ens permet veure com la contractació registrada al 2010 ha 
augmentat en un 40,1% en el cas dels CET i només en un 6% en el cas del mercat 
ordinari. 

Cal destacar que en el mercat ordinari, les dones s’han mantingut exactament 
igual que al 2009, mentre que han estat els homes els que han incrementat la 
contractació en un 10,2%, en aquest mercat. 

En el cas dels CET, tant homes com dones presenten resultats positius. En aquest 
sentit, els primers han aconseguit augmentar un 41,6% el nombre de contractes 
mentre que les dones ho han fet en gairebé un 38%. 

Gràfic 7.16 Contractació en els CET i en el mercat ordinari (2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
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Si considerem el perfil de persones amb discapacitat contractades en CET o en el 
mercat ordinari, podem dir que la diferència per sexe és poc significativa, ja que al 
voltant del 39% són dones i el 61% són homes. 

Sí que hi ha, de manera notable i en tots dos casos, una inferior contractació 
femenina. 

Gràfic 7.17 Tipologia de contractes (2010) 

 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

Segons el tipus de contractació efectuada en ambdós mercats, podem dir que així 
com en el mercat ordinari hi ha un percentatge important de contractació 
registrada indefinida (55,8%), en el mercat protegit aquesta contractació només 
es dóna en un 16,3%. 

Per tant, les persones amb discapacitat que treballen en el mercat ordinari 
tenen més estabilitat laboral que les persones que treballen en els CET. 

Segons el nivell d’estudis assolit per la persona contractada, podem dir que, 
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Taula 7.18 Proporció de contractació de persones amb discapacitat per nivell d’estudis (2010) 

 
CET mercat ordinari 

Sense estudis 7,9 6,9 

Estudis primaris 9,8 13,2 

Programes FP- E. secundaris 5,2 7,3 

Educació general - E. secundaris 74,3 65,2 

Tècnics-professionals superiors - E. post-secundaris 1,5 3 

Universitaris 1r cicle - E. post-secundaris 0,5 1,8 

Universitaris 2n i 3r cicle - E. post-secundaris 0,9 2,6 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

Tot i així, cal destacar que hi ha una proporció del 13,2% de contractes realitzats a 
persones amb estudis primaris en el cas del mercat ordinari, mentre que en el cas 
dels CET aquesta proporció és només del 9,8%. 

En el mercat ordinari hi ha una proporció més elevada de contractació realitzada 
a persones discapacitades amb estudis d’FP (7,3%), tècniques superiors (3,0%) i 
universitàries, sobretot de 2n i 3r cicle (2,6%). Mentre que la contractació de 
persones amb aquests nivells d’estudis en els CET és gairebé testimonial. Aquest 
fet evidencia la baixa qualificació general als centres especials de treball. 

Taula 7.19 Proporció de contractació registrada de persones amb discapacitat per tipus 
d’ocupació (2010) 

 
CET mercat ordinari 

Directius administració i empresa 0,1 0,4 

Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 0,6 1,8 

Tècnics i prof. de suport 1 9,5 

Empleats administratius 10,7 32,5 

Treb. serveis restauració,personals, comerç 5,5 16,3 

Treb. qualificats agraris i pesquers 5,3 0,6 

Treb. manufactures, construcció i mineria 4,6 5 

Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 6,8 6,7 

Treb. no qualificats 65,5 27,2 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 

A la darrera taula, podem veure com la contractació en CET es concentra, en gran 
mesura, en les ocupacions no qualificades (65,5%), mentre que en el cas del 
mercat ordinari, la proporció de contractes relacionats amb el tipus d’ocupació 
està més equilibrada, ja que un 32,5% de la contractació en el mercat ordinari es 
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realitza a persones empleades administratives i un 27,2% per a treballs no 
qualificats. 

És destacable el 9,5% de contractació realitzada a personal tècnic i professionals 
de suport en el mercat ordinari, mentre que en els CET només en trobem un 1,0%. 
I també és significatiu el 16,3% de contractació a persones treballadores de 
serveis de restauració, personals i de comerç en el mercat normalitzat. 

Per tant, les persones amb discapacitat treballadores en CET fan 
majoritàriament treballs no qualificats, mentre que a l’empresa ordinària poder 
realitzar amb major probabilitat tasques de mitjana (tasques administratives) o 
alta qualificació. 

Per concloure aquest capítol, podem dir que la població amb discapacitat té més 
dificultats per entrar en el mercat de treball i mantenir-s’hi que la població total, a 
Catalunya.  

Considerem que el mercat ordinari és el que ofereix majors possibilitats laborals a 
les persones amb discapacitat i que, per tant, el pas pels centres especials de 
treball ha de ser temporal, amb l’objectiu d’assolir l’entrada en el mercat ordinari. 
Creiem que només d’aquesta manera, les persones amb discapacitat podran 
assolir els drets de ciutadania que s’adquireixen a través del treball normalitzat. 

Trenta anys després de l’entrada en vigor de la LISMI (Llei, 13/1982, d’integració 
social del minusvàlid), les dades sobre ocupació de les persones amb discapacitat 
en empreses ordinàries reflecteixen el fracàs de la integració laboral real de les 
persones amb discapacitat. 

Les retallades de les polítiques actives d’ocupació adreçades a persones amb 
discapacitat posen en seriós risc la continuïtat dels centres especials de treball i, 
per tant, de les persones amb discapacitat i de les persones ocupades que hi duen 
a terme tasques de suport. 
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8. 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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9. 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.  
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10. Glossari 

 

 

 Accident de treball amb baixa: accident que incapacita el treballador/a per 
continuar les seves tasques. Per considerar un accident amb baixa des del punt 
de vista legal, el treballador/a ha d’estar absent del seu lloc de treball com a 
mínim un dia, sense comptar el dia de l’accident. 

 Accident de treball sense baixa: accident en què hi ha una lesió, però permet 
al treballador/a continuar desenvolupant la seva feina després de rebre 
assistència mèdica o en un màxim de 24 hores després de l’accident. 

 Accident de treball: materialització o concreció d’un perill en un accident o 
sinistre que provoca dany a la salut del treballador/a i/o dany a la propietat. 
Pot o no produir baixa laboral. 

 Accident in itinere: accident que pateix el treballador/a en el trajecte d’anada 
o tornada de la feina, en el recorregut habitual entre el lloc de residència i el 
de treball. 

 Nivell de desagregació de la CNAE: la Classificació nacional d’activitats 
econòmiques ofereix diferents nivells de desagregació de les dades. És el nivell 
de detall en què trobem les activitats econòmiques. Com més desagregades 
són les dades, més nivell de concreció tenim de les diferents branques 
d’activitat.  

 Persona autònoma: persona que treballa per compte propi, que realitza una 
activitat econòmica a títol lucratiu de manera habitual, personal i directa, 
sense estar lligada a cap contracte de treball, encara que utilitzi el servei 
remunerat d’altres persones, sigui o no titular d’una empresa individual o 
familiar. 

 Població activa: conjunt de persones que tenen 16 anys o més que treballen o 
que poden treballar i fan gestions per incorporar-se al mercat de treball. 

 Població assalariada: conjunt de persones ocupades que treballen per compte 
d’altri. El contracte d’aquestes persones pot ser indefinit o temporal. 

 Població aturada: conjunt de persones que tenen 16 anys o més que 
reuneixen les condicions següents: estan sense feina, n’estan buscant i estan 
disponibles per treballar. 
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 Població inactiva: conjunt de persones que tenen 16 anys o més no 
classificades com a ocupades ni aturades. Aquesta població recull: persones 
que s’ocupen de la llar, estudiants, jubilats/ades o prejubilats/ades, persones 
que perceben una pensió diferent de la de jubilació i de prejubilació, persones 
que fan treballs socials sense remuneració, persones incapacitades per 
treballar i altres situacions. 

 Població ocupada: conjunt de persones que tenen 16 anys o més que durant la 
setmana de referència han tingut una feina per compte d’altri o han exercit 
una activitat per compte propi. 

 Població total: conjunt de persones que tenen 16 anys o més que resideixen 
en un territori. Conté tant la població activa com la població inactiva. 

 Taxa d’activitat: indicador relatiu associat a la població activa que es defineix 
com el quocient entre la població activa i la població total de 16 anys o més (en 
%). 

 Taxa d’atur: indicador relatiu associat a la població desocupada i es defineix 
com el quocient entre la població aturada i la població activa (en %). 

 Taxa d’ocupació: indicador relatiu associat a la població ocupada i es defineix 
com el quocient entre la població ocupada i la població total de 16 anys o més 
(en %). 

 Taxa de parcialitat: percentatge de persones ocupades a temps parcial sobre 
el total de la població ocupada (en %). 

 Taxa de salarització: indicador relatiu associat a la població ocupada 
assalariada que es defineix com el percentatge de la població ocupada 
assalariada sobre el total de la població ocupada (en %). 

 Taxa de temporalitat: percentatge de persones assalariades amb contracte 
temporal sobre el total de la població ocupada assalariada (en %). 
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11. Annexes 

 

 

11.1 Rànquing de la taxa absoluta d’atur comarcal de Catalunya, 2011 

 

Comarca Taxa absoluta atur 

Baix Penedès 15,7 

Anoia 13,9 

Vallès Occidental 12,9 

Garraf 12,6 

Baix Ebre 12,6 

Bages 12,5 

Vallès Oriental 12,5 

Maresme 12,4 

Osona 12,4 

Alt Camp 12,3 

Baix Camp 12,1 

Baix Llobregat 11,9 

Montsià 11,8 

Tarragonès 11,8 

Baix Empordà 11,8 

Total Catalunya 11,7 

Alt Penedès 11,6 

Gironès 11,2 

Berguedà 11,2 

Pla d'Urgell 11,2 

Barcelonès 11,1 

 

Comarca Taxa absoluta atur 

Selva 11,0 

Segrià 11,0 

Alt Empordà 10,8 

Urgell 10,4 

Noguera 10,3 

Solsonès 9,6 

Conca de Barberà 9,5 

Ripollès 9,3 

Ribera d'Ebre 9,1 

Garrotxa 8,9 

Priorat 8,8 

Segarra 8,7 

Pallars Jussà 8,7 

Garrigues 7,8 

Alt Urgell 7,1 

Terra Alta 7,0 

Pallars Sobirà 6,7 

Pla de l'Estany 6,5 

Cerdanya 6,2 

Val d'Aran 5,9 

Alta Ribagorça 5,1 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Padró continu (INE) 
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11.2 Taxa absoluta d’atur municipal de Catalunya, 2011 

 

municipi taxa absoluta atur 2011 

Abella de la Conca 8,5 

Abrera 11,0 

Àger 2,6 

Agramunt 10,0 

Aguilar de Segarra 4,5 

Agullana 7,2 

Aiguafreda 11,3 

Aiguamúrcia 12,1 

Aiguaviva 6,0 

Aitona 10,2 

Alamús, Els 7,0 

Alàs i Cerc 4,8 

Albagés, L' 6,8 

Albanyà 7,6 

Albatàrrec 9,1 

Albesa 7,5 

Albi, L' 10,8 

Albinyana 18,3 

Albiol, L' 5,5 

Albons 10,0 

Alcanar 8,6 

Alcanó 1,9 

Alcarràs 11,6 

Alcoletge 9,4 

Alcover 11,8 

Aldea, L' 10,0 

Aldover 9,2 

Aleixar, L' 7,5 

Alella 6,8 

Alfara de Carles 13,1 

Alfarràs 11,4 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Alfés 5,9 

Alforja 12,3 

Algerri 9,9 

Alguaire 11,1 

Alins 2,6 

Alió 10,5 

Almacelles 7,8 

Almatret 4,0 

Almenar 10,8 

Almoster 5,4 

Alòs de Balaguer 8,1 

Alp 5,2 

Alpens 5,5 

Alpicat 6,6 

Alt Àneu 3,9 

Altafulla 9,1 

Amer 8,2 

Ametlla de Mar, L' 9,5 

Ametlla del Vallès, L' 8,2 

Ampolla, L' 9,1 

Amposta 13,5 

Anglès 11,5 

Anglesola 8,5 

Arbeca 8,4 

Arboç, L' 15,5 

Arbolí 3,9 

Arbúcies 10,3 

Arenys de Mar 11,0 

Arenys de Munt 11,0 

Argelaguer 10,8 

Argençola 4,8 

Argentera, L' 8,0 

Argentona 10,2 

Armentera, L' 6,9 

Arnes 5,0 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Arres 3,9 

Arsèguel 4,7 

Artés 12,0 

Artesa de Lleida 9,5 

Artesa de Segre 7,8 

Ascó 5,2 

Aspa 3,4 

Avellanes i Santa Linya, Les 3,8 

Avià 7,9 

Avinyó 10,8 

Avinyonet de Puigventós 8,4 

Avinyonet del Penedès 10,6 

Badalona 14,7 

Badia del Vallès 17,7 

Bagà 10,5 

Baix Pallars 7,9 

Balaguer 14,3 

Balenyà 14,5 

Balsareny 12,6 

Banyeres del Penedès 13,0 

Banyoles 9,1 

Barbens 8,5 

Barberà de la Conca 8,0 

Barberà del Vallès 12,8 

Barcelona 9,9 

Baronia de Rialb, La 3,8 

Bàscara 7,2 

Bassella 2,6 

Batea 5,4 

Bausen 9,9 

Begues 7,2 

Begur 7,9 

Belianes 7,6 

Bellaguarda 3,6 

Bellcaire d'Empordà 9,1 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Bellcaire d'Urgell 8,4 

Bell-lloc d'Urgell 7,6 

Bellmunt del Priorat 11,9 

Bellmunt d'Urgell 6,8 

Bellprat 4,2 

Bellpuig 9,2 

Bellvei 14,9 

Bellver de Cerdanya 5,1 

Bellvís 9,3 

Benavent de Segrià 6,6 

Benifallet 8,6 

Benissanet 7,7 

Berga 13,0 

Besalú 7,5 

Bescanó 7,7 

Beuda 6,4 

Bigues i Riells 10,8 

Biosca 2,8 

Bisbal de Falset, La 7,6 

Bisbal del Penedès, La 17,2 

Bisbal d'Empordà, La 15,5 

Biure 8,5 

Blancafort 6,4 

Blanes 13,9 

Boadella i les Escaules 9,4 

Bolvir 3,9 

Bonastre 15,5 

Bòrdes, Es 4,5 

Bordils 8,7 

Borges Blanques, Les 9,3 

Borges del Camp, Les 10,0 

Borrassà 8,3 

Borredà 7,0 

Bossòst 5,0 

Bot 6,1 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Botarell 9,1 

Bovera 2,3 

Bràfim 8,3 

Breda 10,7 

Bruc, El 8,9 

Brull, El 5,2 

Brunyola 6,3 

Cabacés 10,4 

Cabanabona 9,5 

Cabanelles 8,7 

Cabanes 11,0 

Cabanyes, Les 8,0 

Cabó 3,0 

Cabra del Camp 14,8 

Cabrera d'Anoia 16,7 

Cabrera de Mar 6,6 

Cabrils 6,8 

Cadaqués 5,3 

Calaf 11,6 

Calafell 14,1 

Calders 8,9 

Caldes de Malavella 11,3 

Caldes de Montbui 11,2 

Caldes d'Estrac 8,6 

Calella 13,8 

Calldetenes 9,0 

Callús 11,6 

Calonge 11,3 

Calonge de Segarra 8,4 

Camarasa 6,2 

Camarles 12,0 

Cambrils 10,8 

Camós 5,1 

Campdevànol 8,3 

Campelles 5,6 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Campins 9,2 

Campllong 7,6 

Camprodon 8,1 

Canejan 4,2 

Canet d'Adri 5,6 

Canet de Mar 12,2 

Canonja, La 6,7 

Canovelles 17,2 

Cànoves i Samalús 11,3 

Cantallops 6,3 

Canyelles 13,4 

Capafonts 9,1 

Capçanes 6,0 

Capellades 11,9 

Capmany 8,2 

Capolat 4,5 

Cardedeu 11,0 

Cardona 9,3 

Carme 11,9 

Caseres 8,4 

Cassà de la Selva 9,8 

Casserres 9,1 

Castell de l'Areny 8,5 

Castell de Mur 7,2 

Castellar de la Ribera 3,9 

Castellar de n'Hug 5,5 

Castellar del Riu 5,5 

Castellar del Vallès 11,6 

Castellbell i el Vilar 12,7 

Castellbisbal 9,9 

Castellcir 7,3 

Castelldans 5,5 

Castelldefels 9,8 

Castellet i la Gornal 11,9 

Castellfollit de la Roca 8,7 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Castellfollit de Riubregós 5,9 

Castellfollit del Boix 6,3 

Castellgalí 12,6 

Castellnou de Bages 10,0 

Castellnou de Seana 7,0 

Castelló de Farfanya 5,1 

Castelló d'Empúries 11,0 

Castellolí 6,3 

Castell-Platja d'Aro 9,2 

Castellserà 7,3 

Castellterçol 8,6 

Castellvell del Camp 6,5 

Castellví de la Marca 10,3 

Castellví de Rosanes 9,2 

Catllar, El 8,9 

Cava 1,5 

Cellera de Ter, La 9,5 

Celrà 8,5 

Centelles 12,3 

Cercs 9,7 

Cerdanyola del Vallès 11,5 

Cervelló 10,4 

Cervera 12,5 

Cervià de les Garrigues 8,9 

Cervià de Ter 6,9 

Cistella 9,5 

Ciutadilla 8,2 

Clariana de Cardener 6,2 

Cogul, El 6,8 

Colera 6,8 

Coll de Nargó 4,7 

Collbató 8,0 

Colldejou 10,4 

Collsuspina 8,0 

Colomers 2,8 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Coma i la Pedra, La 5,4 

Conca de Dalt 6,1 

Conesa 5,9 

Constantí 14,7 

Copons 11,4 

Corbera de Llobregat 9,5 

Corbera d'Ebre 5,8 

Corbins 6,5 

Corçà 9,1 

Cornellà de Llobregat 13,7 

Cornellà del Terri 6,4 

Cornudella de Montsant 8,9 

Creixell 15,3 

Crespià 7,2 

Cruïlles,  Monells i Sant Sadurní de l'Heura 8,2 

Cubelles 12,7 

Cubells 6,3 

Cunit 14,1 

Darnius 7,2 

Das 5,0 

Deltebre 14,6 

Dosrius 11,5 

Duesaigües 13,3 

Escala, L' 9,0 

Esparreguera 13,2 

Espinelves 2,5 

Espluga Calba, L' 8,1 

Espluga de Francolí, L' 9,8 

Esplugues de Llobregat 10,5 

Espolla 4,4 

Esponellà 7,8 

Espot 3,8 

Espunyola, L' 8,9 

Estamariu 2,4 

Estany, L' 8,5 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Estaràs 4,1 

Esterri d'Àneu 5,9 

Esterri de Cardós 4,4 

Falset 11,4 

Far d'Empordà, El 11,5 

Farrera 8,6 

Fatarella, La 9,1 

Febró, La 8,8 

Figaró-Montmany 11,2 

Fígols 2,8 

Fígols i Alinyà 3,6 

Figuera, La 6,6 

Figueres 14,1 

Figuerola del Camp 9,3 

Flaçà 12,4 

Flix 6,5 

Floresta, La 9,1 

Fogars de la Selva 15,2 

Fogars de Montclús 7,3 

Foixà 4,6 

Folgueroles 6,7 

Fondarella 5,7 

Fonollosa 10,7 

Fontanals de Cerdanya 4,0 

Fontanilles 6,5 

Fontcoberta 4,7 

Font-rubí 10,9 

Foradada 6,1 

Forallac 8,0 

Forès 3,5 

Fornells de la Selva 5,3 

Fortià 8,8 

Franqueses del Vallès, Les 13,1 

Freginals 6,2 

Fuliola, La 9,9 



 

 139 

municipi taxa absoluta atur 2011 

Fulleda 2,1 

Gaià 9,6 

Galera, La 10,0 

Gallifa 3,9 

Gandesa 8,0 

Garcia 9,0 

Garidells, Els 8,5 

Garriga, La 10,2 

Garrigàs 7,7 

Garrigoles 6,3 

Garriguella 8,2 

Gavà 11,6 

Gavet de la Conca 8,0 

Gelida 10,5 

Ger 3,5 

Gimenells i el Pla de la Font 5,1 

Ginestar 10,3 

Girona 10,8 

Gironella 12,0 

Gisclareny 3,2 

Godall 8,0 

Golmés 9,8 

Gombrèn 5,9 

Gósol 5,7 

Granada, La 9,8 

Granadella, La 5,7 

Granera 9,3 

Granja d'Escarp, La 8,4 

Granollers 13,4 

Granyanella 9,5 

Granyena de les Garrigues 7,9 

Granyena de Segarra 2,3 

Gratallops 5,5 

Gualba 9,6 

Gualta 10,5 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Guardiola de Berguedà 10,0 

Guiamets, Els 5,8 

Guils de Cerdanya 4,3 

Guimerà 7,1 

Guingueta d'Àneu, La 4,6 

Guissona 5,6 

Guixers 0,0 

Gurb 5,4 

Horta de Sant Joan 7,4 

Hospitalet de Llobregat, L' 13,0 

Hostalets de Pierola, Els 11,8 

Hostalric 12,4 

Igualada 13,6 

Isona i Conca Dellà 5,9 

Isòvol 3,0 

Ivars de Noguera 7,7 

Ivars d'Urgell 7,0 

Ivorra 1,4 

Jafre 5,6 

Jonquera, La 11,8 

Jorba 10,3 

Josa i Tuixén 2,5 

Juià 5,7 

Juncosa 4,2 

Juneda 6,7 

Les 5,9 

Linyola 8,9 

Llacuna, La 8,1 

Lladó 7,0 

Lladorre 3,8 

Lladurs 2,2 

Llagosta, La 14,9 

Llagostera 12,8 

Llambilles 6,2 

Llanars 4,0 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Llançà 9,3 

Llardecans 2,9 

Llavorsí 6,9 

Lleida 12,1 

Llers 7,8 

Lles de Cerdanya 3,1 

Lliçà d'Amunt 11,4 

Lliçà de Vall 10,1 

Llimiana 11,4 

Llinars del Vallès 12,6 

Llívia 4,8 

Lloar, El 11,3 

Llobera 4,1 

Llorac 6,8 

Llorenç del Penedès 11,4 

Lloret de Mar 8,9 

Llosses, Les 5,3 

Lluçà 6,2 

Maçanet de Cabrenys 6,6 

Maçanet de la Selva 14,2 

Madremanya 7,1 

Maià de Montcal 7,4 

Maials 6,2 

Maldà 5,9 

Malgrat de Mar 13,3 

Malla 1,8 

Manlleu 16,2 

Manresa 13,5 

Marçà 8,8 

Margalef 2,9 

Marganell 12,2 

Martorell 14,5 

Martorelles 12,7 

Mas de Barberans 7,3 

Masarac 7,8 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Masdenverge 10,2 

Masies de Roda, Les 8,8 

Masies de Voltregà, Les 11,1 

Masllorenç 15,9 

Masnou, El 9,4 

Masó, La 7,5 

Maspujols 6,3 

Masquefa 12,3 

Masroig, El 6,5 

Massalcoreig 3,8 

Massanes 14,0 

Massoteres 6,1 

Matadepera 5,0 

Mataró 15,8 

Mediona 11,6 

Menàrguens 12,0 

Meranges 5,0 

Mieres 6,2 

Milà, El 5,8 

Miralcamp 8,4 

Miravet 8,4 

Moià 8,8 

Molar, El 5,8 

Molins de Rei 10,4 

Mollerussa 11,3 

Mollet de Peralada 6,0 

Mollet del Vallès 15,0 

Molló 6,2 

Molsosa, La 1,8 

Monistrol de Calders 11,0 

Monistrol de Montserrat 12,3 

Montagut i Oix 7,4 

Montblanc 9,3 

Montbrió del Camp 10,2 

Montcada i Reixac 13,2 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Montclar 5,1 

Montellà i Martinet 5,4 

Montesquiu 14,7 

Montferrer i Castellbò 3,3 

Montferri 18,3 

Montgai 5,7 

Montgat 10,1 

Montmajor 5,4 

Montmaneu 7,2 

Montmell, El 18,6 

Montmeló 12,1 

Montoliu de Lleida 6,6 

Montoliu de Segarra 9,0 

Montornès de Segarra 3,9 

Montornès del Vallès 15,2 

Mont-ral 8,1 

Mont-ras 9,5 

Mont-roig del Camp 12,6 

Montseny 6,9 

Móra d'Ebre 12,3 

Móra la Nova 10,5 

Morell, El 10,8 

Morera de Montsant, La 7,4 

Muntanyola 9,8 

Mura 11,1 

Nalec 1,8 

Naut Aran 3,4 

Navarcles 12,5 

Navàs 12,8 

Navata 6,7 

Navès 4,9 

Nou de Berguedà, La 12,1 

Nou de Gaià, La 10,1 

Nulles 7,9 

Odèn 2,4 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Òdena 12,9 

Ogassa 6,3 

Olèrdola 9,8 

Olesa de Bonesvalls 9,4 

Olesa de Montserrat 13,4 

Oliana 8,3 

Oliola 2,5 

Olius 6,7 

Olivella 11,6 

Olost 11,1 

Olot 10,1 

Oluges, Les 8,3 

Olvan 12,4 

Omellons, Els 7,4 

Omells de na Gaia, Els 5,3 

Ordis 8,0 

Organyà 5,7 

Orís 5,1 

Oristà 9,2 

Orpí 6,3 

Òrrius 8,7 

Os de Balaguer 6,4 

Osor 12,7 

Ossó de Sió 7,0 

Pacs del Penedès 9,7 

Palafolls 12,7 

Palafrugell 14,4 

Palamós 12,8 

Palau d'Anglesola, El 6,5 

Palau de Santa Eulàlia 4,4 

Palau-sator 6,0 

Palau-saverdera 7,3 

Palau-solità i Plegamans 10,5 

Pallaresos, Els 9,1 

Pallejà 10,3 
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municipi taxa absoluta atur 2011 

Palma de Cervelló, La 9,0 

Palma d'Ebre, La 8,4 

Palol de Revardit 3,8 

Pals 6,4 

Papiol, El 11,3 

Pardines 1,6 

Parets del Vallès 11,4 

Parlavà 7,5 

Passanant i Belltall 3,0 

Pau 6,7 

Paüls 10,9 

Pedret i Marzà 12,6 

Penelles 4,9 

Pera, La 4,3 

Perafita 9,3 

Perafort 9,6 

Peralada 4,8 

Peramola 4,3 

Perelló, El 7,3 

Piera 14,4 

Piles, Les 9,6 

Pineda de Mar 16,4 

Pinell de Brai, El 7,7 

Pinell de Solsonès 5,1 

Pinós 4,1 

Pira 6,8 

Pla de Santa Maria, El 13,1 

Pla del Penedès, El 9,7 

Planes d'Hostoles, Les 7,6 

Planoles 6,2 

Plans de Sió, Els 7,2 

Poal, El 5,0 

Pobla de Cérvoles, La 7,4 

Pobla de Claramunt, La 12,7 

Pobla de Lillet, La 10,2 
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Pobla de Mafumet, La 10,0 

Pobla de Massaluca, La 6,1 

Pobla de Montornès, La 14,6 

Pobla de Segur, La 9,8 

Poboleda 7,0 

Polinyà 13,0 

Pont d'Armentera, El 12,9 

Pont de Bar, El 6,9 

Pont de Molins 9,5 

Pont de Suert, El 6,2 

Pont de Vilomara i Rocafort, El 14,8 

Pontils 6,8 

Pontons 14,9 

Pontós 9,3 

Ponts 9,4 

Porqueres 6,2 

Porrera 4,5 

Port de la Selva, El 6,3 

Portbou 6,6 

Portella, La 5,8 

Pradell de la Teixeta 7,8 

Prades 6,1 

Prat de Comte 6,3 

Prat de Llobregat, El 12,4 

Pratdip 9,7 

Prats de Lluçanès 11,4 

Prats de Rei, Els 4,7 

Prats i Sansor 3,1 

Preixana 6,1 

Preixens 12,3 

Premià de Dalt 9,9 

Premià de Mar 13,2 

Preses, Les 6,2 

Prullans 2,3 

Puigcerdà 8,3 
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Puigdàlber 10,3 

Puiggròs 5,8 

Puigpelat 10,4 

Puig-reig 11,1 

Puigverd d'Agramunt 4,7 

Puigverd de Lleida 8,0 

Pujalt 3,4 

Quar, La 5,0 

Quart 8,1 

Queralbs 4,0 

Querol 12,3 

Rabós 5,9 

Rajadell 5,6 

Rasquera 6,4 

Regencós 11,4 

Rellinars 12,0 

Renau 3,4 

Reus 13,6 

Rialp 5,7 

Riba, La 8,2 

Riba-roja d'Ebre 6,8 

Ribera d'Ondara 7,6 

Ribera d'Urgellet 5,4 

Ribes de Freser 7,7 

Riells i Viabrea 13,1 

Riera de Gaià, La 9,5 

Riner 5,9 

Ripoll 11,5 

Ripollet 14,8 

Riu de Cerdanya 0,0 

Riudarenes 10,2 

Riudaura 6,9 

Riudecanyes 8,2 

Riudecols 9,0 

Riudellots de la Selva 6,9 
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Riudoms 10,0 

Riumors 5,7 

Roca del Vallès, La 10,2 

Rocafort de Queralt 8,3 

Roda de Barà 13,0 

Roda de Ter 11,8 

Rodonyà 10,5 

Roquetes 13,2 

Roses 10,6 

Rosselló 9,0 

Rourell, El 9,1 

Rubí 14,7 

Rubió 6,2 

Rupià 6,2 

Rupit i Pruit 3,8 

Sabadell 13,8 

Sagàs 6,2 

Salàs de Pallars 6,2 

Saldes 5,9 

Sales de Llierca 8,9 

Sallent 11,0 

Salomó 5,1 

Salou 9,9 

Salt 17,2 

Sanaüja 2,8 

Sant Adrià de Besòs 15,5 

Sant Agustí de Lluçanès 4,2 

Sant Andreu de la Barca 12,4 

Sant Andreu de Llavaneres 8,1 

Sant Andreu Salou 2,4 

Sant Aniol de Finestres 6,9 

Sant Antoni de Vilamajor 10,8 

Sant Bartomeu del Grau 14,2 

Sant Boi de Llobregat 13,6 

Sant Boi de Lluçanès 7,7 
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Sant Carles de la Ràpita 10,5 

Sant Cebrià de Vallalta 11,7 

Sant Celoni 12,4 

Sant Climent de Llobregat 9,6 

Sant Climent Sescebes 8,6 

Sant Cugat del Vallès 7,1 

Sant Cugat Sesgarrigues 9,1 

Sant Esteve de la Sarga 1,1 

Sant Esteve de Palautordera 7,6 

Sant Esteve Sesrovires 8,1 

Sant Feliu de Buixalleu 10,9 

Sant Feliu de Codines 11,1 

Sant Feliu de Guíxols 13,3 

Sant Feliu de Llobregat 11,5 

Sant Feliu de Pallerols 7,4 

Sant Feliu Sasserra 5,1 

Sant Ferriol 4,2 

Sant Fost de Campsentelles 10,2 

Sant Fruitós de Bages 12,1 

Sant Gregori 5,4 

Sant Guim de Freixenet 10,0 

Sant Guim de la Plana 2,6 

Sant Hilari Sacalm 9,3 

Sant Hipòlit de Voltregà 11,2 

Sant Iscle de Vallalta 11,8 

Sant Jaume de Frontanyà 5,6 

Sant Jaume de Llierca 8,2 

Sant Jaume dels Domenys 15,0 

Sant Jaume d'Enveja 13,3 

Sant Joan de les Abadesses 9,4 

Sant Joan de Mollet 8,9 

Sant Joan de Vilatorrada 13,0 

Sant Joan Despí 10,4 

Sant Joan les Fonts 7,5 

Sant Jordi Desvalls 7,7 
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Sant Julià de Cerdanyola 3,8 

Sant Julià de Ramis 8,1 

Sant Julià de Vilatorta 7,1 

Sant Julià del Llor i Bonmatí 10,5 

Sant Just Desvern 7,1 

Sant Llorenç de la Muga 6,2 

Sant Llorenç de Morunys 4,5 

Sant Llorenç d'Hortons 9,1 

Sant Llorenç Savall 12,0 

Sant Martí d'Albars 8,9 

Sant Martí de Centelles 11,6 

Sant Martí de Llémena 3,8 

Sant Martí de Riucorb 6,9 

Sant Martí de Tous 7,3 

Sant Martí Sarroca 9,7 

Sant Martí Sesgueioles 7,6 

Sant Martí Vell 8,5 

Sant Mateu de Bages 6,8 

Sant Miquel de Campmajor 4,2 

Sant Miquel de Fluvià 16,5 

Sant Mori 6,9 

Sant Pau de Segúries 7,9 

Sant Pere de Ribes 14,7 

Sant Pere de Riudebitlles 10,8 

Sant Pere de Torelló 10,2 

Sant Pere de Vilamajor 10,7 

Sant Pere Pescador 10,9 

Sant Pere Sallavinera 5,8 

Sant Pol de Mar 8,1 

Sant Quintí de Mediona 15,4 

Sant Quirze de Besora 10,9 

Sant Quirze del Vallès 8,3 

Sant Quirze Safaja 6,8 

Sant Ramon 6,9 

Sant Sadurní d'Anoia 8,8 
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Sant Sadurní d'Osormort 1,5 

Sant Salvador de Guardiola 11,7 

Sant Vicenç de Castellet 15,4 

Sant Vicenç de Montalt 7,0 

Sant Vicenç de Torelló 8,9 

Sant Vicenç dels Horts 13,9 

Santa Bàrbara 12,7 

Santa Cecília de Voltregà 7,4 

Santa Coloma de Cervelló 9,0 

Santa Coloma de Farners 10,7 

Santa Coloma de Gramenet 15,1 

Santa Coloma de Queralt 12,5 

Santa Cristina d'Aro 8,8 

Santa Eugènia de Berga 9,2 

Santa Eulàlia de Riuprimer 8,7 

Santa Eulàlia de Ronçana 11,2 

Santa Fe del Penedès 7,7 

Santa Llogaia d'Àlguema 9,9 

Santa Margarida de Montbui 18,9 

Santa Margarida i els Monjos 13,7 

Santa Maria de Besora 11,9 

Santa Maria de Corcó 7,9 

Santa Maria de Martorelles 10,0 

Santa Maria de Merlès 4,2 

Santa Maria de Miralles 11,4 

Santa Maria de Palautordera 11,1 

Santa Maria d'Oló 7,3 

Santa Oliva 17,3 

Santa Pau 4,8 

Santa Perpètua de Mogoda 13,0 

Santa Susanna 9,9 

Santpedor 10,2 

Sarral 10,3 

Sarrià de Ter 9,1 

Sarroca de Bellera 3,8 
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Sarroca de Lleida 5,3 

Saus,  Camallera i Llampaies 8,1 

Savallà del Comtat 0,0 

Secuita, La 8,3 

Selva de Mar, La 7,8 

Selva del Camp, La 9,2 

Senan 9,2 

Sénia, La 16,0 

Senterada 11,8 

Sentiu de Sió, La 6,2 

Sentmenat 11,8 

Serinyà 6,7 

Seròs 5,4 

Serra de Daró 3,4 

Setcases 2,5 

Seu d'Urgell, La 8,4 

Seva 10,1 

Sidamon 8,6 

Sils 11,9 

Sitges 7,6 

Siurana 3,1 

Sobremunt 4,0 

Soleràs, El 4,9 

Solivella 5,4 

Solsona 11,9 

Sora 6,1 

Soriguera 6,7 

Sort 9,3 

Soses 9,4 

Subirats 7,8 

Sudanell 5,6 

Sunyer 2,6 

Súria 12,3 

Susqueda 8,1 

Tagamanent 7,8 
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Talamanca 6,9 

Talarn 6,0 

Talavera 4,0 

Tallada d'Empordà, La 5,6 

Taradell 10,4 

Tarragona 12,4 

Tàrrega 12,1 

Tarrés 5,0 

Tarroja de Segarra 9,1 

Tavèrnoles 4,1 

Tavertet 4,2 

Teià 6,6 

Térmens 7,9 

Terrades 5,7 

Terrassa 14,8 

Tiana 6,9 

Tírvia 7,4 

Tiurana 0,0 

Tivenys 10,7 

Tivissa 8,7 

Tona 10,6 

Torà 7,8 

Tordera 14,4 

Torelló 13,1 

Torms, Els 5,0 

Tornabous 9,1 

Torre de Cabdella, La 3,6 

Torre de Claramunt, La 14,2 

Torre de Fontaubella, La 9,0 

Torre de l'Espanyol, La 8,4 

Torrebesses 4,9 

Torredembarra 13,5 

Torrefarrera 7,4 

Torrefeta i Florejacs 4,0 

Torregrossa 7,6 
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Torrelameu 5,1 

Torrelavit 6,6 

Torrelles de Foix 16,8 

Torrelles de Llobregat 9,1 

Torrent 7,2 

Torres de Segre 9,2 

Torre-serona 3,8 

Torroella de Fluvià 10,1 

Torroella de Montgrí 9,9 

Torroja del Priorat 11,0 

Tortellà 8,8 

Tortosa 13,8 

Toses 3,4 

Tossa de Mar 7,4 

Total 11,7 

Tremp 9,8 

Ullà 14,0 

Ullastrell 8,2 

Ullastret 5,9 

Ulldecona 11,3 

Ulldemolins 6,6 

Ultramort 7,5 

Urús 2,5 

Vacarisses 12,5 

Vajol, La 10,1 

Vall de Bianya, La 5,9 

Vall de Boí, La 3,1 

Vall de Cardós 5,7 

Vall d'en Bas, La 6,6 

Vallbona d'Anoia 10,4 

Vallbona de les Monges 2,9 

Vallcebre 8,3 

Vallclara 8,2 

Vallfogona de Balaguer 7,4 

Vallfogona de Ripollès 7,0 
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Vallfogona de Riucorb 6,1 

Vallgorguina 10,4 

Vallirana 11,9 

Vall-llobrega 9,5 

Vallmoll 11,8 

Vallromanes 7,3 

Valls 13,0 

Valls d'Aguilar, Les 3,3 

Valls de Valira, Les 3,1 

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 9,5 

Vansa i Fórnols, La 7,1 

Veciana 5,1 

Vendrell, El 17,3 

Ventalló 7,1 

Verdú 7,6 

Verges 8,1 

Vespella de Gaià 17,4 

Vic 14,5 

Vidrà 6,1 

Vidreres 11,0 

Vielha e Mijaran 6,9 

Vilabella 7,5 

Vilabertran 8,5 

Vilablareix 5,9 

Vilada 14,1 

Viladamat 7,0 

Viladasens 5,0 

Viladecans 13,1 

Viladecavalls 10,9 

Vilademuls 7,1 

Viladrau 6,7 

Vilafant 9,0 

Vilafranca del Penedès 13,5 

Vilagrassa 9,6 

Vilajuïga 7,9 
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Vilalba dels Arcs 6,3 

Vilalba Sasserra 14,4 

Vilaller 4,5 

Vilallonga de Ter 5,9 

Vilallonga del Camp 10,3 

Vilamacolum 13,0 

Vilamalla 10,4 

Vilamaniscle 5,3 

Vilamòs 5,5 

Vilanant 7,0 

Vilanova de Bellpuig 7,1 

Vilanova de la Barca 7,6 

Vilanova de l'Aguda 4,1 

Vilanova de Meià 5,2 

Vilanova de Prades 8,7 

Vilanova de Sau 5,6 

Vilanova de Segrià 7,9 

Vilanova del Camí 17,6 

Vilanova del Vallès 9,5 

Vilanova d'Escornalbou 7,6 

Vilanova i la Geltrú 13,9 

Vilaplana 5,3 

Vila-rodona 10,0 

Vila-sacra 8,7 

Vila-sana 7,4 

Vila-seca 11,5 

Vilassar de Dalt 8,9 

Vilassar de Mar 8,9 

Vilaür 7,2 

Vilaverd 10,2 

Vilella Alta, La 6,2 

Vilella Baixa, La 9,6 

Vilobí del Penedès 7,4 

Vilobí d'Onyar 6,5 

Vilopriu 3,5 
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Vilosell, El 8,9 

Vimbodí i Poblet 8,1 

Vinaixa 7,9 

Vinebre 14,0 

Vinyols i els Arcs 9,3 

Viver i Serrateix 8,2 

Xerta 12,3 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Padró continu (INE) 
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11.3 Recull de taxes per sexes (2006-2011) 

 

 

 
Taxa activitat 

 
Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 85,8 67,5 76,8 

4t trimestre 2007 86,4 68,0 77,4 

4t trimestre 2008 86,0 70,1 78,2 

4t trimestre 2009 83,9 70,0 77,1 

4t trimestre 2010 84,3 71,7 78,0 

4t trimestre 2011 83,7 72,5 78,1 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 

 
Taxa ocupació 

 
Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 81,0 62,0 71,7 

4t trimestre 2007 81,5 62,6 72,2 

4t trimestre 2008 75,5 62,1 68,9 

4t trimestre 2009 68,6 59,0 63,8 

4t trimestre 2010 68,0 59,7 63,9 

4t trimestre 2011 66,2 57,7 61,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 

 
Taxa atur 

 
Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 5,6 8,1 6,7 

4t trimestre 2007 5,6 8,0 6,7 

4t trimestre 2008 12,3 11,5 11,9 

4t trimestre 2009 18,3 15,7 17,2 

4t trimestre 2010 19,4 16,6 18,1 

4t trimestre 2011 20,9 20,4 20,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Taxa temporalitat 

 
Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 25,2 27,7 26,4 

4t trimestre 2007 22,3 24,7 23,4 

4t trimestre 2008 18,4 20,5 19,4 

4t trimestre 2009 13,6 15,4 14,4 

4t trimestre 2010 16,2 21,4 18,8 

4t trimestre 2011 19,3 20,2 19,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 

 
Taxa parcialitat 

 
Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 4,0 21,5 11,45 

4t trimestre 2007 4,0 22,3 11,8 

4t trimestre 2008 4,1 21,7 11,97 

4t trimestre 2009 4,6 20,5 11,88 

4t trimestre 2010 4,5 21,2 12,2 

4t trimestre 2011 5,7 23,1 13,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 

 

 

 

 


