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1. Presentació 

 

Us presentem l’estudi L’ocupació a Catalunya 2013, elaborat per CCOO de Catalunya. 

Aquesta és l’onzena edició d’un document que pretén continuar sent una eina útil per 

al treball sindical, mitjançant el coneixement en profunditat del mercat de treball a casa 

nostra. 

Des del 2008, patim una situació de crisi contínua i creixent que s’ha acarnissat 

especialment en forma d’atur i d’empobriment de les persones treballadores. La 

pèrdua de més de mig milió de persones afiliades i d’alta a la Seguretat Social, així ho 

evidencia. 

L’any 2013 acaba la destrucció de llocs de treball, però l’escassa ocupació que es crea 

és precària: temporal i a temps parcial. Cauen els contractes indefinits i només se’n 

registren de caràcter temporal. 

La reducció del nombre de persones aturades es deu, majoritàriament, al fet que hi ha 

menys persones d’origen immigrant desocupades, no perquè hagin trobat una feina, ja 

que perden ocupació a diferència dels autòctons, sinó perquè marxen del país buscant 

oportunitats laborals fora. Les persones joves no han vist millorar la seva situació en el 

mercat de treball, en baixa l’activitat, perden ocupació i mantenen una taxa d’atur 

desorbitada. 

La cronificació de l’atur provoca que la majoria de les persones sense feina ho estiguin 

des de fa més d’un any, i un elevadíssim percentatge, des de fa més de dos anys. 

Aquesta situació provoca desprotecció i, en conseqüència, absència d’ingressos, que 

aguditzen el risc de pobresa i exclusió social. 

Així doncs, tot i la millora d’alguns indicadors del mercat de treball, la realitat és que el 

2013 va acabar amb 820.000 persones sense feina, amb milers de joves sense 

oportunitats laborals, molts dels quals es veuran condemnats a fugir del país per 

buscar feina, amb un mínim creixement de l’ocupació, basat, un cop més, en la 

precarietat laboral i els baixos costos laborals com a factor de competitivitat de la 

nostra economia, i amb una creixent pobresa de la ciutadania, no només de qui no té 

feina i no disposa d’ingressos, sinó, cada cop més, de qui té feina, però precària i que 

no li proporciona rendes suficients: nova pobresa laboral.  

La nostra ja és l’economia més desigual d’Europa, on creixen les diferències entre rics 

i pobres (treballadors aturats, però també ocupats precàriament), on les contínues 

retallades socials, l’absència de polítiques adreçades a les persones i les 

conseqüències nefastes de les reformes laborals injustes i inútils impacten sobre qui 
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és més vulnerable, i on es perpetua un sistema fiscal que impedeix la progressivitat i la 

redistribució de la riquesa. 

En aquest estudi, com sempre hem fet, analitzem els principals indicadors del mercat 

de treball (activitat, ocupació, atur, salarització, contractació…), però també dediquem 

capítols específics al mercat laboral a escala territorial, el treball autònom, la pobresa, 

les llars i l’activitat laboral, uns aspectes que malauradament no es poden desvincular 

de l’ocupació i, per primer cop, l’anàlisi de l’afiliació amb alta a la Seguretat Social. 

Algunes dades són analitzades per a l’any 2013 exclusivament, mentre que d’altres 

corresponen a l’evolució al llarg de la crisi. 

No podem acabar aquesta presentació sense agrair la col·laboració de la Secretaria 

de Formació Sindical, Estudis i Cultura i de la Secretaria de Política Territorial i del 

Barcelonès, així com de les persones que han donat suport a l’elaboració, coordinació 

i disseny d’aquest estudi. 

 

Cristina Faciaben 

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 2013 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 de presentar 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 d’Empresa i Ocupació del 

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri 

d’Ocupació i Seguretat Social i l’Idescat. 

La base poblacional estudiada l’any 2013 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-hi totes les persones que es troben en aquesta situació. 

Pel que fa al tractament de les dades, hem analitzat la diferència interanual entre els 

últims trimestres dels anys 2012 i 2013 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 2013 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 del seu Observatori. Cal tenir present que no es tracta d’un registre 

de persones contractades, sinó de contractacions signades. 

Per analitzar la situació d’atur en l’àmbit comarcal, hem utilitzat dades referents a l’atur 

registrat en el període que va de l’any 2009 al 2013. Aquestes dades ens han 



 
 
 
 
 

 

L’ocupació a Catalunya, 2013 

8 

aproximat a conèixer la realitat en un àmbit territorial inferior al provincial per la manca 

de dades sobre població activa de les comarques catalanes.  

Com vam fer en els informes dels anys 2010, 2011 i 2012, enguany també hem fet una 

aproximació a la situació dels treballadors i treballadores autònomes. Hem utilitzat les 

dades de l’estudi del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social Trabajadores autónomos, 

propiamente dichos, en alta en la Seguridad Social. Aquestes estadístiques no tenen 

en compte la totalitat de treballadors afiliats al règim especial de treballadors autònoms 

(RETA) i al règim especial de treballadors del mar de la Seguretat Social, ja que 

exclouen els autònoms vinculats a empreses, els autònoms econòmicament 

dependents, els col·laboradors familiars… És a dir, comptabilitzen només les persones 

que realment fan un treball autònom de manera regular: amb afiliació i alta a la 

Seguretat Social. Se n’analitza l’evolució entre el 2008 i el 2013. 

A causa de la situació de major vulnerabilitat de les persones treballadores i de la 

desprotecció social que es fa evident al llarg d’aquest estudi, també dediquem un 

capítol a analitzar la realitat de les llars catalanes en relació amb l’activitat. Les dades 

tractades són obtingudes a través de l’Enquesta de condicions de vida i de l’Enquesta 

de població activa, i ens han permès conèixer com augmenta la desprotecció de les 

persones treballadores, el risc de pobresa i exclusió social, i la manca d’ingressos 

laborals de tenen cada cop més famílies.  

Enguany, i per primer cop, hem fet una breu anàlisi sobre l’evolució del total de 

persones treballadores afiliades d’alta a la Seguretat Social i dels principals règims de 

cotització, règim general i RETA. En aquest capítol hem volgut conèixer l’evolució que 

s’ha donat des de l’any 2008 fins al 2013, a través de la informació que ofereix el 

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant una estadística que mostra 

realment quines persones estan treballant, ja que l’alta a la Seguretat Social és 

obligatòria i exclou aquelles persones que cotitzen, però no treballen, com per exemple 

els perceptors de prestacions per atur o subsidis de majors de 52 o 55 anys o qui té un 

conveni especial amb la Seguretat Social. 

A més, hem elaborat un glossari —que trobareu en el punt 11 d’aquest estudi— per 

aclarir conceptes i facilitar-ne la lectura. I, finalment, hem incorporat un apartat 

d’annexos per completar la informació tractada en alguns dels capítols desenvolupats. 
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3. Anàlisi dels indicadors bàsics del mercat de 

treball 

 

3.1. Població activa de 16 a 64 anys 

La població activa de 16 a 64 anys, a Catalunya, el darrer trimestre del 2013, ha 

estat de 3.657.920. Si comparem aquest resultat amb el nombre de persones 

actives l’últim trimestre del 2012, podem veure que, en nombres absoluts, hi ha 

hagut una reducció de 3.532 persones o, el que és el mateix, s’ha perdut un 0,1% 

de població activa a Catalunya. 

L’evolució de la població activa, en els darrers anys, s’ha caracteritzat per una 

reducció l’any 2009 (–2%), un augment molt lleu el 2010 (0,9%) i una reducció el 2011 

(–1%). El 2012 l’activitat va caure un 2,3%, xifra que significa 85.990 persones actives 

menys. Enguany, aquesta reducció ha estat força més lleu. 

Gràfic 3.1.1. Taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys (2012-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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Si ens fixem en l’evolució de les taxes d’activitat per a cada trimestre, podem dir que 

han augmentat i disminuït cada trimestre, però de manera molt suau. Són els primers i 

tercers trimestres els que presenten una evolució positiva, mentre que els segons i 

quarts trimestres presenten resultats negatius. 

El 2013 tanca amb una taxa d’activitat del 78,5%, resultat lleugerament superior 

al del 2012, concretament 0,7 punts percentuals més. Aquest augment de la taxa 

d’activitat, malgrat la reducció de població activa, prové d’una reducció de la 

població total de 16 a 64 anys (41.772 persones menys de 16 a 64 anys). 

Recordem que la taxa d’activitat es calcula dividint la població activa (població aturada 

i població ocupada) entre la població total en edat de treballar, de manera que, si 

disminueix el total de població en edat de treballar, la taxa d’activitat pot augmentar tot 

i reduir-se la població activa. 

 

3.1.1. Població activa de 16 a 64 anys per sexes 

El 2013, l’evolució de la població activa d’homes i dones ha estat ben diferent. Així 

com els homes han reduït en 10.557 actius o, el que és el mateix, han patit una pèrdua 

del 0,5% de població activa, les dones, en canvi, han incrementat en 7.025 actives, fet 

que suposa un augment del 0,4%. 

Gràfic 3.1.1.1. Taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys per sexes (2012-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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L’evolució de la taxa d’activitat femenina ha estat irregular. Així com del primer al 

segon trimestre s’ha reduït lleugerament, al tercer trimestre ha augmentat i al quart ha 

tornat a decréixer. 

Tot i aquesta tendència, entre el darrer trimestre del 2012 i el del 2013, la taxa 

d’activitat femenina ha augmentat en 0,8 punts percentuals i se situa en un 

73,6%. 

En el cas dels homes, segueix la mateixa tendència decreixent el segon trimestre, 

creixent el tercer trimestre i amb una lleugera reducció el darrer trimestre del 2013. 

Entre el 2012 i el 2013 la taxa d’activitat masculina ha augmentat en 0,5 punts 

percentuals i se situa en un 83,5%. 

Un any més, continua la clara diferència entre homes i dones en relació amb l’activitat. 

Enguany la diferència entre taxes dista gairebé 10 punts percentuals. Hi ha més 

homes que dones en el mercat de treball, ja sigui treballant o en cerca de feina, i, per 

tant, més dones que homes que resten en la inactivitat.  

 

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

L’últim trimestre del 2013, 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 d’1.498.076 

persones, seguit del tram de 45 a 54 anys, amb 918.276 persones, i del tram de joves 

d’entre 20 i 30 anys, amb 696.681 persones actives. 

És normal que el major volum de persones actives es concentri en les edats en les 

quals les persones es troben plenament en el mercat de treball, però cal destacar que 

els únics increments de població activa els protagonitzen els grups d’edats més 

avançades.  

Concretament, el grup de 45 a 54 anys ha augmentat en 23.949 persones, increment 

que suposa un 2,7% més, i el grup de 55 a 64 anys ha crescut en 17.134 persones i 

un 3,6% més que el 2012. 

La resta de grups d’edat han patit reduccions en el nombre de persones actives. El 

grup més jove, el que agrupa els joves d’entre 16 i 19 anys, ha reduït en 922 el 

nombre de persones actives (–1,8%), i el grup d’entre 20 i 30 anys ho ha fet en 13.033 

persones menys (–1,8%). El grup que aglutina la població activa d’entre 31 i 44 anys 

s’ha reduït en 30.661 persones i un –2% en comparació amb el quart trimestre del 

2012. 
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En conseqüència, tant en xifres absolutes com relatives, el grup que presenta 

una major reducció de població activa és el grup que comprèn les edats d’entre 

31 i 44 anys. 

Taula 3.1.2.1. Taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys per grups d’edat (2012-2013) 

 De 16 a 
19 anys 

De 20 a 
30 anys 

De 31 a 
44 anys 

De 45 a 
54 anys 

De 55 a 
64 anys 

2012 1r trim. 21,8 80,8 90,7 87,0 57,7 

2n trim. 22,7 81,1 89,5 86,3 58,3 

3r trim. 23,5 82,5 90,2 85,6 57,8 

4t trim. 19,1 81,5 90,7 85,9 56,9 

2013 1r trim. 20,3 79,9 90,8 87,7 57,4 

2n trim. 23,9 79,5 90,6 86,9 57,4 

3r trim. 25,9 81,7 91,1 88,0 58,7 

4t trim. 18,7 80,9 91,9 87,2 58,3 

 

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

El grup d’edat amb la taxa d’activitat més alta és el que aglutina les edats 

compreses entre 31 i 44 anys, que assoleix una taxa del 91,9%, el quart trimestre 

del 2013. En segon lloc, amb una taxa del 87,2%, hi trobem el grup de 45 a 54 anys 

d’edat. Tot seguit, amb una taxa d’activitat del 80,9%, hi ha els joves d’entre 20 i 30 

anys, i, amb una taxa del 58,3%, hi trobem el grup de més edat, de 55 a 64 anys. 

El grup més jove es caracteritza per tenir la taxa d’activitat més baixa i a molta 

diferència de la resta de grups d’edat. Concretament, el grup de 16 a 19 anys té una 

taxa d’activitat del 18,7%. 

Un any més veiem com l’increment de la població activa, que es dóna a partir dels 

45 anys, respon a la voluntat d’incorporar-se al mercat de treball de part de població 

d’edat avançada per la delicada situació en la qual han quedat moltes famílies. 

 

3.1.3. Població activa de 16 a 64 anys per nivell d’estudis 

L’anàlisi del comportament de la població activa en relació amb el nivell d’estudis 

assolit ens permet constatar, un any més, la importància que pren la formació a l’hora 

de poder accedir al mercat de treball i mantenir-s’hi. En aquest sentit, com més baix és 

el nivell d’estudis, més baixa és l’activitat, tant en xifres absolutes com en taxes. I, al 

contrari, com més alt és el nivell d’estudis de la població més predisposició hi ha per 

treballar i, per tant, les taxes d’activitat són més altes. 
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L’any 2013, el grup de població activa sense estudis o estudis primaris s’ha reduït en 

34.341 persones. Aquesta reducció representa una pèrdua d’un 6,5% de població 

activa, cosa que significa la reducció més notable de tots els nivells d’estudis.  

Malgrat aquesta forta reducció, aquest grup aconsegueix mantenir una taxa del 60,9%, 

la més baixa de totes, però 1,2 punts percentuals superior a la del 2012. 

Qui també ha reduït la població activa entre el 2012 i el 2013 ha estat el grup amb 

estudis secundaris de 2a etapa. Concretament ho ha fet amb 26.303 persones actives 

menys i una reducció del 3,1%. 

Per contra, els grups que han augmentat la població activa han estat el grup amb 

un nivell d’estudis secundaris de 1a etapa, amb 12.265 persones actives més 

(1,3% més), i el grup amb el nivell d’estudis més alt, amb un increment de 45.061 

persones i un 3,5% més que el 2012. 

Taula 3.1.3.1. Taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys per nivell d’estudis 

(2012-2013) 

 Analfabets i 
educació primària 

Educació 
secundària 1a etapa 

Educació 
secundària 2a etapa 

Educació 
superior 

2012 1r trim. 58,3 78,0 78,3 91,8 

2n trim. 57,0 77,5 78,9 91,6 

3r trim. 58,1 77,7 79,1 91,3 

4t trim. 59,7 76,5 76,4 91,6 

2013 1r trim. 59,7 76,4 77,1 91,2 

2n trim. 58,8 77,8 75,6 91,4 

3r trim. 61,7 77,2 78,2 91,1 

4t trim. 60,9 76,2 76,8 91,4 

 

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

L’anàlisi de l’activitat per nivell d’estudis ens indica que la reducció més accentuada de 

la població activa la trobem en la població sense estudis o amb estudis primaris, però 

també ha sofert una reducció important d’actius la població amb estudis secundaris de 

2a etapa. 

També cal destacar el fort increment de població activa que afirma tenir estudis 

superiors. Aquest fet evidencia que la població treballadora continua percebent la 

formació com un recurs fonamental per trobar una feina i mantenir-se en el mercat de 

treball, i l’alta taxa d’activitat d’aquest grup així ho constata. 
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3.1.4. Població activa de 16 a 64 anys per nacionalitat 

Com en anys anteriors, hem volgut observar el fenomen migratori que es dóna a 

Catalunya, perquè considerem que és un element important a l’hora d’analitzar el 

mercat de treball. 

En aquest informe, com en anteriors, recordem que el fet d’analitzar la població que es 

troba entre els trams d’edat de majors de 16 anys i menors de 65 anys fa que el pes 

de la població immigrant hi estigui sobrerepresentada respecte de la població de 

nacionalitat espanyola. 

Cal dir que les persones provinents d’altres països presenten el tret de ser “molt 

actives” perquè presenten majors nivells d’activitat, ja que el motiu principal pel qual 

emigren, en aquest cas a Catalunya, és per treballar. També cal considerar que la 

dificultat de localitzar les persones enquestades quan es realitza l’Enquesta de 

població activa, entre altres factors, fa que les enquestes es validin de manera diferent 

en funció de si la persona és immigrada o de nacionalitat espanyola. Això suposa que 

una persona immigrada enquestada representa més persones immigrades que una 

persona de nacionalitat espanyola enquestada (la mostra estadística és menor). 

El darrer trimestre del 2013, el pes de la població activa estrangera en relació amb la 

població activa total de Catalunya és del 15,7%, percentatge inferior al de l’any 2012. 

Per tant, la població estrangera continua perdent pes en el mercat de treball, ja que 

l’any 2012 aquesta població suposava el 17,3% del total de la població activa. 

Enguany, només la població estrangera és la que presenta una evolució negativa de 

població activa. En aquest cas, la població immigrant ha perdut 56.704 persones 

actives en un any. Per contra, la població autòctona ha incrementat en 53.174 les 

persones actives, fet que suposa un augment de l’1,8% respecte al 4t trimestre del 

2012. 

En relació amb les taxes d’activitat, per primer cop des de l’any 2006, la població 

autòctona ofereix unes taxes superiors a les de la població estrangera. El darrer 

trimestre del 2013 la taxa d’activitat de la població estrangera és del 77,9%, mentre 

que la de la població espanyola és del 78,6%. Per tant, les taxes disten 0,7 punts 

percentuals, sent més elevada la de la població autòctona. 

L’evolució respecte del 2012 permet veure com la taxa d’activitat de la població 

estrangera s’ha reduït en 1,3 punts percentuals, mentre que, de manera 

contrària, la taxa de la població espanyola aconsegueix augmentar en 1 punt 

percentual. 
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Gràfic 3.1.4.1 Taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys per nacionalitat (2012-2013) 

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

 

En aquest sentit, es pot veure com la falta d’alternatives laborals i l’elevat atur 

han fet que les persones immigrants marxin fora del país per trobar una feina, i 

redueixin, així, la població activa i la població total. 

A Catalunya, el 2013, la població activa s’ha reduït, i han estat només els homes els 

que han perdut efectius, ja que les dones han aconseguit augmentar el nombre 

d’actives. Només els grups d’edat més madurs han aconseguit augmentar l’activitat i, 

per contra, hi ha una pèrdua important de població activa jove. La població activa amb 

estudis superiors augmenta, mentre que es redueix la població activa que diu no tenir 

estudis o té estudis primaris. La població estrangera ha patit una pèrdua notable de 

població activa, mentre que l’espanyola ha augmentat substancialment aquest darrer 

any. 
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3.2. Ocupació 

L’any 2013, per primer cop des de l’any 2007, presenta un saldo positiu pel que 

fa a persones ocupades entre 16 i 64 anys a Catalunya. Entre el darrer trimestre del 

2012 i el mateix període del 2013, a Catalunya hi ha hagut un increment de 60.592 

persones ocupades o, el que és el mateix, ha augmentat l’ocupació en un 2,2% 

interanual. 

La tendència en aquests últims anys ha consistit en una destrucció d’ocupació molt 

accentuada entre el 2008 i el 2010. L’any 2010 es va produir una desacceleració en la 

destrucció d’ocupació, el 2011 es va tornar a intensificar la pèrdua de llocs de treball i 

el 2012 la reducció de llocs de treball va ser encara més intensa, concretament, del 

6,5%. 

Tot i que els resultats són positius, la destrucció d’ocupació ha estat intensa en 

aquests darrers anys i sostinguda en el temps, fet que farà molt difícil la recuperació i 

tornar als índexs d’ocupació que hi havia abans del 2007. A més, caldrà veure quin 

tipus d’ocupació s’ha creat i en quines condicions es desenvolupa. 

A Catalunya, el darrer trimestre del 2013, hi ha 2.838.636 persones ocupades 

d’entre 16 i 64 anys, 60.592 persones més que l’any 2012 i un 2,2% d’increment. 

Gràfic 3.2.1. Taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys (2012-2013) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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L’evolució intertrimestral de l’ocupació ha estat creixent al llarg de tot l’any 2013. 

Entre el primer i segon trimestre, es va donar un augment d’11.822 persones 

ocupades més i entre el segon i tercer trimestre, de 50.155 persones més. Entre el 

tercer i el quart trimestre l’increment ha estat de 27.012 persones ocupades. 

Aquesta evolució positiva de l’ocupació no és suficient per poder parlar de 

recuperació del mercat de treball, ja que suposa una recuperació molt lenta a un 

ritme que necessitarà molts anys per tornar a la situació prèvia a la crisi. 

 

3.2.1. Població ocupada de 16 a 64 anys per sexes 

L’anàlisi de l’ocupació desagregada per sexes mostra com el 2013 tant entre els 

homes com entre les dones s’han incrementat les xifres d’ocupació. Hi ha hagut un 

augment de 28.817 homes ocupats, fet que suposa un creixement del 2% i, entre les 

dones, un augment del 2,4% i 31.775 dones ocupades més que el 2012. 

En aquest sentit, són les dones les que presenten uns resultats d’ocupació superiors 

als dels homes, ja que, tant en termes absoluts com relatius, superen els resultats 

masculins. 

Gràfic 3.2.1.1. Taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per sexes (2012-2013) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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Ambdós sexes també coincideixen en l’evolució creixent al llarg de tots els 

trimestres del 2013. No obstant això, cal destacar el fort increment de dones 

ocupades entre el segon i tercer trimestre, ja que aconsegueixen un augment de 

36.443 dones ocupades en un sol trimestre. 

L’evolució de les taxes d’ocupació també presenta lleugers increments, com a 

conseqüència de l’augment en xifres absolutes de població ocupada tant femenina 

com masculina.  

En aquest cas, les dones han augmentat en 1,8 punts percentuals respecte al 2012, 

fins a assolir una taxa d’ocupació del 57,5%. En el cas dels homes, han experimentat 

un augment d’1,9 punts percentuals i han arribat a una taxa d’ocupació del 64,4%. 

Un any més, tornem a constatar que són les dones les que presenten la taxa 

d’ocupació més baixa a una distància de 6,9 punts percentuals respecte als 

homes. Aquesta dada demostra, d’una banda, que encara hi ha moltes dones que 

resten en la inactivitat, però també que les dones tenen majors dificultats per 

accedir al 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 com tots els grups 

d’edat presenten una evolució positiva, excepte els més joves. 

El grup de persones ocupades d’entre 16 i 19 anys, el menys nombrós en xifres 

absolutes (13.869 persones ocupades el darrer trimestre del 2013), és l’únic que ha 

perdut població ocupada; concretament, hi ha 1.037 persones ocupades menys. 

Aquesta reducció en termes relatius és prou significativa, ja que suposa un 

decreixement del 7%.  

Si bé la resta de grups d’edat presenten saldos positius, cal destacar el grup de 

persones ocupades d’entre 45 i 54 anys. Aquest grup és el que presenta l’increment 

més notable, amb 45.816 persones ocupades més, augment que suposa un 

creixement del 6,5%, amb un total de 754.135 persones ocupades el darrer trimestre 

del 2013. 

El grup de persones ocupades de més edat, el que comprèn les edats entre 55 i 64 

anys, ha augmentat en 12.812 persones i un 3,2% més. A finals del 2013, hi ha 

412.302 persones ocupades que pertanyen a aquest grup d’edats. 

El grup de persones ocupades d’entre 20 i 30 anys ha experimentat un increment 

interanual de 1.165 persones ocupades, fet que suposa un 0,3% d’augment. A finals 

del 2013, hi ha 466.366 persones ocupades d’aquest interval d’edat. 
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Finalment, el grup de persones ocupades d’entre 31 i 44 anys, el grup que aglutina 

més persones ocupades, ha augmentat en 1.835 persones ocupades, fins a arribar a 

un total d’1.191.963. Aquest increment, però, ha estat només del 0,2% interanual. 

En resum, tots els grups d’edat presenten resultats positius, ja que incrementen 

el nombre de persones ocupades, a excepció dels més joves, que redueixen 

l’ocupació en poc més de 1.000 joves ocupats. 

Taula 3.2.2.1. Taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per grups d’edat 

(2012-2013) 

 De 16 a 
19 anys 

De 20 a 
30 anys 

De 31 a 
44 anys 

De 45 a 
54 anys 

De 55 a 
64 anys 

2012 1r trim. 6,7 55,1 72,1 72,2 47,8 

2n trim. 6,2 55,0 71,7 71,3 49,0 

3r trim. 6,6 56,1 71,6 69,5 48,2 

4t trim. 5,6 53,4 70,6 68,0 47,6 

2013 1r trim. 4,6 52,0 71,0 68,9 46,5 

2n trim. 6,7 52,1 71,4 69,3 46,7 

3r trim. 8,5 56,1 71,8 71,1 48,4 

4t trim. 5,2 54,2 73,2 71,6 48,5 

 

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

 

Seguint la mateixa tendència de l’evolució de la població ocupada, a tots els grups 

d’edat, excepte el més jove, s’han incrementat les taxes d’ocupació.  

Entre els darrers trimestres del 2012 i el 2013, el grup d’edat que més ha incrementat 

la taxa d’ocupació és el que comprèn les edats entre 45 i 54 anys. Concretament, ha 

augmentat 3,6 punts percentuals i se situa, a finals del 2013, amb una taxa d’ocupació 

del 71,6%. 

Amb un augment de 2,6 punts percentuals, en relació amb el 2012, trobem el grup de 

31 a 44 anys, que presenta la taxa d’ocupació més alta de tots els grups d’edat, 

un 73,2%. El següent increment més significatiu el presenta el grup de més edat, que 

amb 0,9 punts percentuals més assoleix una taxa d’ocupació del 48,5%. 

El grup jove d’entre 20 i 30 anys ha aconseguit incrementar la taxa d’ocupació en 0,8 

punts percentuals i arribar, així, a una taxa d’ocupació del 54,2%, mentre que el grup 

d’entre 16 i 19 anys ha reduït la taxa 0,4 punts percentuals. Aquest grup, presenta la 

taxa d’ocupació més baixa de totes i se situa, a finals del 2013, en un 5,2%. 

Davant d’aquesta anàlisi per grups d’edat, cal destacar la baixa taxa d’ocupació 

dels joves d’entre 20 i 30 anys, ja que, en comparació amb la resta de grups 

d’edat, presenta una taxa d’ocupació força allunyada de la mitjana. D’altra banda, 



 
 
 
 
 

 

L’ocupació a Catalunya, 2013 

20 

la baixa taxa d’ocupació dels més joves correspon a una alta taxa d’inactivitat, ja que 

molts joves d’aquestes edats es troben immersos en el sistema educatiu. 

 

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

L’anàlisi de l’evolució de l’ocupació per nivells d’estudis l’any 2013 mostra que el grup 

de població sense estudis o amb estudis primaris és el que ha patit la reducció més 

accentuada d’ocupació, en termes relatius.  

Hi ha 14.636 persones menys en el nivell més baix d’estudis. Aquesta pèrdua de 

població ocupada suposa una reducció del 4,4%, la caiguda més elevada. 

De fet, només trobem un altre grup d’edat que presenti resultats negatius pel que fa a 

pèrdua de població ocupada respecte al 2012. És el cas del grup amb un nivell 

d’estudis secundaris de 2a etapa, que s’ha reduït un 2,4% i ha perdut 15.252 persones 

ocupades. 

Els nivells d’estudis que han aconseguit augmentar la població ocupada han estat el 

nivell d’estudis superiors i el nivell d’estudis secundaris de 1a etapa.  

En el primer cas, la població ocupada ha augmentat en un 4,5% i 50.747 persones 

ocupades, mentre que en el cas del nivell d’estudis secundaris de 1a etapa el 

creixement interanual ha estat del 5,5% i 37.068 persones ocupades més. 

Així doncs, un any més, comprovem la relació entre més nivell d’estudis i major 

garantia de mantenir-se en el mercat de treball, sobretot en el cas de la població 

amb estudis superiors. Aquest grup, a més, és el més nombrós i amb diferència, pel 

que fa a població ocupada. 

Taula 3.2.3.1. Taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per nivell d’estudis 
(2012-2013) 

 Analfabets i 
educació primària 

Educació 
secundària 1a etapa 

Educació 
secundària 2a etapa 

Educació 
superior 

2012 1r trim. 37,8 55,7 61,2 80,5 

2n trim. 38,3 56,5 61,1 79,4 

3r trim. 38,1 55,7 61,1 79,1 

4t trim. 37,3 53,0 58,5 78,5 

2013 1r trim. 35,4 52,6 59,3 78,0 

2n trim. 35,7 55,3 57,0 78,7 

3r trim. 38,4 55,4 60,1 79,1 

4t trim. 38,9 55,0 59,3 79,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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Exactament, hi ha a Catalunya 1.171.869 persones ocupades amb un nivell d’estudis 

superiors, mentre que trobem 314.961 persones ocupades sense estudis o amb 

estudis primaris, 713.875 persones ocupades amb estudis secundaris de 1a etapa i 

631.884 persones ocupades amb estudis secundaris de 2a etapa. 

Malgrat la reducció de població ocupada en alguns dels nivells d’estudis, l’evolució de 

les taxes d’ocupació ha estat creixent en tots els grups. 

El 2013, qui ha incrementat amb més força la taxa d’ocupació ha estat el grup 

d’educació secundària de 1a etapa, que, recordem, també havia aconseguit 

augmentar notablement la població ocupada. Aquest grup, amb dos punts percentuals 

més que el 2012 se situa amb una taxa d’ocupació del 55%. Aquest resultat, però, és 

el segon més baix quant a taxes d’ocupació. 

Amb un increment d’1,6 punts percentuals, hi ha el grup amb menys nivell 

d’estudis, que assoleix una taxa d’ocupació del 38,9%, la més baixa de tots 

quatre nivells d’estudis i molt allunyada de la mitjana catalana (60,9%). 

Seguidament, amb un augment d’un punt percentual, hi ha la població ocupada que té 

un nivell d’estudis superiors i se situa, a finals del 2013, amb la taxa d’ocupació més 

alta de totes, d’un 79,5%. Aquest resultat és molt superior a la tendència general, 

exactament 18,6 punts percentuals superior a la mitjana global. 

Finalment, el nivell d’estudis secundaris de 2a etapa ha augmentat en 0,8 punts 

percentuals la seva taxa d’ocupació i se situa ben a prop de la mitjana catalana, amb 

un 59,3%. 

Amb tot això, es pot afirmar que com més nivell d’estudis major garantia hi ha de poder 

treballar i que la formació és un recurs imprescindible i un pilar fonamental per poder-

se mantenir en el mercat de treball. El més preocupant és que s’hagi reduït 

significativament la població ocupada amb nivell d’estudis secundaris de 2a etapa 

quan es promou l’educació secundària per adaptar els perfils professionals al mercat 

de treball.  

 

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 estrangera en el darrer trimestre del 2013 és del 12,8% del 

total de la població ocupada (362.305 persones ocupades), exactament 0,7 punts 

percentuals menys que el resultat obtingut el 2012. 
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La població ocupada immigrant ha perdut 12.904 persones ocupades o, el que és 

el mateix, s’ha reduït un 3,4%. Per tant, un any més, es constata una pèrdua 

important del pes de la població ocupada immigrant al llarg del 2013. 

La població autòctona, per contra, ha aconseguit augmentar en 73.498 persones 

ocupades, increment que suposa un 3,1% més que l’any 2012. El 2013, el nombre 

total de població ocupada espanyola és de 2.476.332 persones. 

Gràfic 3.2.4.1. Taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per nacionalitat 
(2012-2013) 

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

 
Si ens fixem en les taxes d’ocupació d’ambdós grups de població (estrangera i 

autòctona), podem afirmar que totes dues presenten resultats positius en relació 

amb les taxes d’ocupació que es van obtenir a finals del 2012. 

En aquest sentit, la població autòctona ha incrementat la taxa d’ocupació en 1,6 punts 

percentuals i se situa en el 63,2% el darrer trimestre del 2013. Altrament, la població 

estrangera, tot i haver perdut població ocupada, aconsegueix incrementar en 2 punts 

percentuals la taxa d’ocupació i assolir una taxa del 49%. 

El fet que la població estrangera hagi augmentat la taxa d’ocupació quan ha perdut 

població ocupada s’explica perquè la població estrangera ha patit una notable pèrdua 

de població total i de població activa al llarg del 2013. 
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No obstant això, si comparem les taxes entre ambdós grups poblacionals, es constata, 

un any més, que la població estrangera té una taxa d’ocupació força inferior a la 

que presenta la població autòctona, concretament, 14,2 punts percentuals 

menys, aspecte especialment preocupant quan la principal causa d’emigrar és 

trobar una ocupació al país de destí. 

 

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

En aquest punt de l’estudi, hem volgut analitzar la tendència que ha seguit l’ocupació 

segons les branques d’activitat de la CNAE-09 amb un nivell de desagregació d’un 

dígit. 

Taula 3.2.5.1. Població ocupada de 16 a 64 anys per branques d’activitat 
(4t trimestre 2012-2013) 

 
2012 2013 

Variació 
(N) 

Variació 
(%) 

Hostaleria 197.616 175.475 -22.141 -11,2 

Indústries manufactureres 478.008 467.230 -10.778 -2,3 

Activitats professionals científiques i tècniques 159.698 150.446 -9.252 -5,8 

Activitats artístiques i recreatives 63.359 60.087 -3.272 -5,2 

Eduació 189.231 186.925 -2.306 -1,2 

Indústries extractives* 4.679 2.757 -1.922 -41,1 

Activitats administratives i serveis auxiliars 144.878 143.206 -1.672 -1,2 

Activitats sanitàries i serveis socials 246.645 245.521 -1.124 -0,5 

Agricultura, ramaderia i pesca 49.217 48.162 -1.055 -2,1 

Organismes extraterritorals* 1.064 293 -771 -72,5 

Subministrament d'energia elèctrica i gas 11.464 12.949 1.485 13,0 

Servei domèstic 102.096 105.018 2.922 2,9 

Subministrament d'aigua i gestió de residus 21.571 27.403 5.832 27,0 

Construcció 169.366 175.752 6.386 3,8 

Activitats immobiliàries 16.163 24.861 8.698 53,8 

Administració pública, defensa i seguretat social 132.767 144.436 11.669 8,8 

Activitats financeres i assegurances 65.613 77.513 11.900 18,1 

Altres serveis 63.985 78.116 14.131 22,1 

Transport i emmagatzamatge 151.313 165.876 14.563 9,6 

Comerç a l'engrós i al detall 424.421 441.083 16.662 3,9 

Informació i comunicacions 84.887 105.528 20.641 24,3 

Total 2.778.041 2.838.637 60.596 2,2 

* Resultats no significatius. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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La taula anterior ens mostra l’evolució del nombre de persones ocupades a Catalunya 

entre els darrers trimestres del 2012 i el 2013 per a les 21 branques d’activitat. Els 

resultats es troben ordenats de major pèrdua a major increment d’ocupació. 

Segons els resultats, l’hostaleria és la branca d’ocupació que ha patit la pèrdua 

més accentuada en nombre de persones ocupades, ja que presenta una 

reducció de 22.141 persones, pèrdua que es tradueix en un 11,2% menys 

interanual. 

Seguidament, amb una reducció de 10.778 persones ocupades es troba la indústria 

manufacturera, decreixement que suposa un 2,3% menys. També, les activitats 

professionals, científiques i tècniques han perdut 9.252 persones ocupades, resultat 

que significa un pèrdua del 5,8% interanual. A molta distància, però també amb una 

tendència negativa, es troba el cas de les activitats artístiques i recreatives, amb 3.272 

persones ocupades menys i una reducció del 5,2% interanual. 

Per contra, amb una tendència positiva, trobem en primer lloc la branca de la 

informació i les comunicacions, en què hi ha hagut un augment de 20.641 persones 

ocupades. Aquest notable augment suposa un 24,3% més que l’any 2012. 

Seguidament, hi ha el comerç a l’engròs i al detall, amb un increment de 16.662 

persones i un 3,9% més, i el transport i l’emmagatzematge, amb 14.563 persones 

ocupades més i un increment del 9,6%. 

A banda d’aquesta evolució, cal dir que les branques que concentren la major part 

de població ocupada al mercat de treball català són les indústries 

manufactureres (que han patit una pèrdua considerable) i el comerç a l’engròs i al 

detall (branca que ha incrementat més en nombre de persones ocupades, seguit del 

cas de la informació i les comunicacions). 

Si ens fixem en sectors que s’han vist directament afectats per les reduccions en 

despesa pública, com l’educació i la sanitat, es pot veure com ambdós sectors 

presenten una pèrdua significativa de població ocupada. En el cas de l’educació, s’han 

perdut 2.306 persones ocupades respecte al 2012, mentre que, en el cas de la sanitat, 

la reducció ha estat de 1.124 persones ocupades.  

 

3.2.6. Població subocupada de 16 a 64 anys 

En aquest apartat del capítol d’ocupació, s’han volgut analitzar 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 que habitualment treballen les 
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persones a temps complet de la branca d’activitat en la qual tenen la seva ocupació 

principal. 

En aquest punt de l’informe es veurà la incidència de la subocupació en el mercat de 

treball entre les persones treballadores d’entre 16 i 64 anys. 

Taula 3.2.6.1. Subocupació de la població de 16 a 64 anys (4t trimestre 2012-2013) 

 
Població 

subocupada 
Població 

ocupada total 
Variació (N) Variació (%) 

% población 
subocupada 

HOMES 

4t trim 2012 107.505 1.459.395 7.925 8,0 7,4 

4t trim 2013 121.245 1.488.212 13.740 12,8 8,1 

DONES 

4t trim 2012 145.171 1.318.649 24.191 20,0 11,0 

4t trim 2013 164.938 1.350.424 19.767 13,6 12,2 

TOTAL 

4t trim 2012 252.676 2.778.044 32.116 14,6 9,1 

4t trim 2013 286.183 2.838.636 33.507 13,3 10,1 

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

 
La taula ens mostra que hi ha una clara diferència entre homes i dones en relació amb 

la subocupació i que el nombre de dones és superior al dels homes, com també ho és 

la proporció en relació amb el total de població femenina ocupada. 

Si bé a finals del 2013 la proporció de població subocupada general és del 10,1%, 

hi ha un 12,2% de dones subocupades. En el cas dels homes, només un 8,1% es 

troba en aquesta situació. 

Si ens fixem en l’evolució respecte al 2012, ambdós sexes incrementen la població 

subocupada, però són les dones les que experimenten l’augment amb més intensitat. 

Hi ha gairebé 20.000 dones subocupades més que fa un any (13,6% més), mentre que 

només hi ha 13.740 homes en la mateixa situació (12,8% més). 

L’evolució general de la subocupació ha estat d’un increment de 33.507 

persones subocupades i un 13,3% més que el 2012. 

Segons l’edat, es pot dir que a tots els grups d’edat s’ha incrementat el nombre de 

persones que es declaren subocupades, però ho han fet amb una intensitat diferent. 

En nombres absoluts, el grup de 31 a 44 anys és el que, amb 14.060 persones 

subocupades més, presenta la variació creixent més accentuada, mentre que el grup 

de 55 a 64 anys és el que ho ha fet de manera més lleu, amb 2.834 persones 

subocupades més. 
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Taula 3.2.6.2. Subocupació de la població de 16 a 64 anys per grups d’edat 
(4t trimestre 2012-2013) 

 
4t trim 2012 4t trim 2013 

Variació 
(N) 

Variació 
(%) 

% població 
subocupada 
4t trim 2013  

Població 
subocupada 

Població 
ocupada total 

Població 
subocupada 

Població 
ocupada total 

De 16 a 19 anys* 4.248 14.906 1.171 13.869 -3.077 -72,4 8,4 

De 20 a 30 anys 63.351 465.201 74.446 466.366 11.095 17,5 16,0 

De 31 a 44 anys 101.515 1.190.128 115.575 1.191.964 14.060 13,9 9,7 

De 45 a 54 anys 62.285 708.319 70.881 754.136 8.596 13,8 9,4 

De 55 a 64 anys 21.277 399.490 24.111 412.303 2.834 13,3 5,8 

Total 252.676 2.778.044 286.184 2.838.638 33.508 13,3 10,1 

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

 
En termes relatius, però, és el grup de joves entre 20 i 30 anys el que presenta la 

variació més accentuada, concretament d’un increment del 17,5% i 11.095 joves 

subocupats més que fa un any. Aquest increment és molt superior al de la mitjana, que 

se situa en un 13,3%. 

Si tenim en compte el percentatge de població subocupada que hi ha en cada grup 

d’edat, es pot dir que hi ha una clara relació entre l’edat i la probabilitat de ser persona 

subocupada, és a dir, com més edat menys proporció de persones subocupades 

trobem i, a la inversa, com més jove és la persona ocupada més probabilitat té de 

declarar-se subocupada. 

Exactament, els joves d’entre 20 i 30 anys tenen una proporció de persones 

subocupades del 16% respecte al total de joves ocupats, el grup de 31 a 44 anys 

presenta un percentatge molt inferior, del 9,7%, i el grup de 45 a 54 anys, del 9,4%. A 

molta distància trobem el grup més madur, amb només un 5,8% de població 

subocupada. 

Per tant, el fenomen de la subocupació afecta de manera creixent 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 les persones treballadores. 

Taula 3.2.6.3. Subocupació de la població de 16 a 64 anys per nacionalitat 
(4t trimestre 2012-2013) 

 
4t trim 2012 4t trim 2013 

Variació 
(N) 

Variació 
(%) 

% població 
subocupada 
4t trim 2013  

Població 
subocupada 

Població 
ocupada total 

Població 
subocupada 

Població 
ocupada total 

Nacionalitat espanyola 182.160 2.402.834 217.577 2.476.332 35.417 19,4 8,8 

Nacionalitat estrangera  70.517 375.210 68.607 362.305 -1.910 -2,7 18,9 

Total 252.677 2.778.044 286.184 2.838.637 33.507 13,3 10,1 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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Com es pot veure a la taula, la subocupació és un fenomen que afecta, en major 

mesura, la població estrangera, més que l’espanyola, ja que hi ha un 18,9% del total 

de la població estrangera que es declara subocupada, mentre que només un 8,8% de 

població autòctona diu trobar-se en la mateixa situació. 

Respecte a la variació en relació amb el 2012, la tendència ha estat diferent per a 

cada col·lectiu. Concretament, la població autòctona ha patit un augment de 

35.417 persones subocupades més que fa un any, augment que suposa un 19,4% 

més, mentre que la població estrangera presenta una reducció de 1.910 persones 

subocupades i una caiguda del 2,7%. 

Tot i la reducció de població subocupada estrangera, aquesta continua patint en 

major mesura la subocupació. 

Per concloure, es pot afirmar que el 2013 la població ocupada que es considera 

subocupada ha seguit augmentant, com ja ho va fer el 2011 i el 2012, i, per tant, 

cada cop hi ha més persones a Catalunya que no treballen les hores que 

voldrien treballar, situació que demostra un empitjorament de les condicions de 

treball del mercat de treball. 

El 2013, les dones, els joves i la població immigrant són els més afectats per la 

subocupació, és a dir, que el sexe, l’edat o l’origen condicionen a l’hora de treballar en 

millors condicions i, en aquest cas concret, a l’hora de poder treballar totes les hores 

que es desitjaria. 

 

3.2.7. Població ocupada de 16 a 64 anys a temps parcial 

L’Enquesta de població activa ens permet conèixer una categoria que s’anomena 

parcialitat i que fa referència a la proporció de persones ocupades que treballen a 

temps parcial. A partir de conèixer les persones que treballen a temps parcial, es 

podrà veure si aquest fenomen afecta en major o menor mesura determinats 

col·lectius o perfils de persones. 

A Catalunya, el darrer trimestre del 2013 hi ha 447.948 persones ocupades a 

jornada parcial i 2.390.688 persones ocupades a jornada completa. El percentatge 

de població ocupada que treballa a temps parcial és del 15,8% sobre el total, 48.958 

persones més que l’any 2012 i un increment del 12,3%. 

Si es té en compte que, el 2012, la proporció de persones treballadores a jornada 

parcial era del 14,4%, es pot dir que el 2013 ha augmentat el pes de la població 

amb jornada parcial. Concretament, ho ha fet en 1,4 punts percentuals.  
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Taula 3.2.7.1. Parcialitat de la població de 16 a 64 anys per sexes (4t trimestre 2012-2013) 

 
Homes Dones Total 

 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 

Jornada  completa 11.763 0,9 -128 0,0 11.635 0,5 

Jornada parcial 17.055 18 31.903 10,5 48.958 12,3 

Taxa parcialitat 4t trim 2013 7,5 24,9 15,8 

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, es pot 

veure com el nombre de dones que treballen a temps parcial és molt superior al dels 

homes. I també es pot veure com les dones són les que presenten l’increment més 

accentuat en nombres absoluts. Entre elles hi ha hagut un augment de 31.903 dones i 

un 10,5% més que l’any 2012, mentre que entre els homes ha estat de 17.055 homes 

més i un 18% més. 

Si ens fixem en les taxes de parcialitat, es pot veure com el darrer trimestre del 2013 la 

taxa de parcialitat de les dones continua sent força més elevada que la dels homes. 

Exactament, 17,4 punts percentuals distancien una taxa de l’altra. 

Per tant, un any més, les dones són les que es veuen més afectades per 

l’ocupació parcial, fet que evidencia que és una forma contractual que recau més 

sobre les treballadores, mentre que és gairebé testimonial en el cas dels 

treballadors. 

Taula 3.2.7.2. Parcialitat de la població de 16 a 64 anys per grups d’edat 
(4t trimestre 2002-2013) 

 
4t trim 2012 4t trim 2013 Variació (N) Variacio (%) 

Taxa parcialitat 
4t trim 2013 

16 a 19 anys 8.631 7.193 -1.438 -16,7 51,9 

20 a 30 anys 101.937 130.431 28.494 28,0 28,0 

31 a 44 anys 149.574 163.020 13.446 9,0 13,7 

45 a 54 anys 87.083 93.983 6.900 7,9 12,5 

55 a 64 anys 51.766 53.322 1.556 3,0 12,9 

Total 398.991 447.949 48.958 12,3 15,8 

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

 
Si analitzem la parcialitat en relació amb l’edat, es pot constatar com la parcialitat 

recau sobre el grup més jove i que, conforme augmenta l’edat de les persones 

treballadores, menys incidència de la parcialitat presenten. 

Si la taxa de parcialitat global és del 15,8%, els grups d’edat més joves se situen 

notablement per sobre d’aquesta xifra. Concretament, el grup de 16 a 19 anys 

presenta una taxa de parcialitat del 51,9%, exactament 36 punts percentuals per sobre 

de la tendència general.  



 
 
 
 
 

 

L’ocupació a Catalunya, 2013 

29 

El grup d’entre 20 i 30 anys, amb una taxa de parcialitat del 28%, és 12,2 punts 

percentuals superior a la mitjana catalana. 

Per contra, el grup d’entre 31 i 44 anys, amb una taxa de parcialitat del 13,7%, és 2,1 

punts percentuals inferior a la mitjana. El grup d’entre 45 i 54 anys finalitza l’any amb 

una taxa del 12,5% i el grup més madur és el que té la taxa de parcialitat més baixa de 

totes, exactament d’un 12,9%. 

Així doncs, un any més s’evidencia que la parcialitat afecta més els joves, fet que 

posa de manifest que la precarietat laboral dels joves no minva i que suposa que 

molts d’ells no tinguin expectatives de futur ni puguin seguir un projecte de vida, 

perquè la parcialitat va lligada a salaris baixos i, cada cop més, no garanteix que 

puguin fer front a les despeses bàsiques per viure.  

La parcialitat és un indicador que fa vulnerable la persona treballadora i no 

l’allunya de les situacions de pobresa. Per tant, l’augment de les persones 

treballadores amb jornada parcial és, un any més, preocupant i cal posar-hi fre. 

 

3.2.8. Població ocupada de 16 a 64 anys per tipus d’ocupació 

En aquest apartat del capítol sobre l’ocupació s’ha volgut analitzar l’evolució de 

l’estructura ocupacional catalana. I, per fer-ho, ens basem en la Classificació nacional 

d’ocupacions (CNO-11).  

Aquesta anàlisi ens permetrà veure quines ocupacions s’han reduït i quines han 

incrementat les xifres en aquest context de creixement d’ocupació. 

La CNO-11 estableix 10 grups d’ocupacions, que classifica en les següents categories: 

— Directors/es i gerents. 

— Persones professionals científiques i intel·lectuals. 

— Personal tècnic i persones professionals de suport. 

— Empleats/ades d’oficina, comptables i administratius/ives. 

— Persones treballadores d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres. 

— Artesans/es, persones treballadores de la indústria i la construcció. 

— Operadors/es d’instal·lacions i maquinària i muntadors/es. 

— Ocupacions elementals. 
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— Ocupacions militars. 

En aquest sentit, s’ha volgut mostrar, d’una banda, el pes de cada ocupació en relació 

amb la població ocupada total i quina ha estat la tendència de cada ocupació respecte 

a l’any 2012. 

Taula 3.2.8.1. Pes de l’estructura ocupacional catalana (4t trimestre 2012-2013) 

 
% sobre el total de l'ocupació  

 
4t trim 2012 4t trim 2013 variació en p.p 

Directors i gerents 5,4 5,1 -0,3 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 17,7 17,4 -0,3 

Tècnics, professionals de recolzament 9,6 10,2 0,6 

Persones empleades contables, administratives i altres empleats oficines 13,3 13,4 0,2 

Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors 20,9 21,7 0,8 

Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer 1,7 1,6 -0,1 

Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la 
construcció 

11,3 11,5 0,2 

Operadors instal•lacions i maquinària i muntadors 9,2 8,8 -0,4 

Ocupacions elementals 11,0 10,3 -0,7 

Ocupacions militars* 0,0 0,1 0,0 

Total 100,0 100,0 0,0 

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

 
Segons mostra la taula, la categoria de persones treballadores dels serveis de 

restauració, personals, protecció i venedors és la que aglutina el major pes de 

l’ocupació a Catalunya, ja que representa un 21,7% del total. 

Seguidament, el major nombre de persones ocupades, el trobem concentrat en la 

categoria de personal tècnic i professional científic i intel·lectual, amb un 17,4% del 

total de l’ocupació. I el grup de persones empleades comptables i administratives i 

altre personal empleat d’oficina és el tercer en pes, ja que suposa un 13,4% del total 

de l’ocupació, el darrer trimestre del 2013. 

D’altra banda, tenim les categories amb menor pes, com són les persones 

treballadores qualificades en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer, que 

representen un 1,6% del total de l’ocupació catalana, seguits del grup de directors i 

gerents, amb un 5,1% del total. 

Si es té en compte l’evolució respecte al 2012, es pot veure com cinc categories han 

perdut punts percentuals; la més significativa correspon a les ocupacions 

elementals, amb 0,7 punts percentuals menys (repartidors, personal de la llar, 

peons, ajudants de cuina, etc...). Ara bé, quatre categories han aconseguit 

incrementar el pes, com és el cas sobretot de les persones treballadores dels 
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serveis de restauració, personal, protecció i venedors, que han experimentat un 

augment de 0,8 punts percentuals. 

Taula 3.2.8.2. Evolució de l’estructura ocupacional catalana (4t trimestre 2012-2013) 

 
4t trim 
2012 

4t trim 
2013 

Variació 
(N) 

Variació 
(%) 

Directors i gerents 148.957 143.624 -5.333 -3,6 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 491.531 494.410 2.879 0,6 

Tècnics, professionals de recolzament 266.561 288.461 21.900 8,2 

Persones empleades contables, administratives i altres empleats oficines 368.385 381.540 13.155 3,6 

Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors 579.566 614.822 35.256 6,1 

Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer 47.584 46.478 -1.106 -2,3 

Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres 
i la construcció 

312.976 325.083 12.107 3,9 

Operadors instal•lacions i maquinària i muntadors 256.907 249.740 -7.167 -2,8 

Ocupacions elementals 304.828 292.945 -11.883 -3,9 

Ocupacions militars* 750 1.535 785 104,7 

Total 2.778.045 2.838.638 60.593 2,2 

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

 
Si s’analitza la tendència de les ocupacions en relació amb el 2012, es pot veure com, 

de totes, quatre presenten una tendència negativa amb pèrdua de població ocupada. 

Aquestes són, per ordre de major a menor reducció, les ocupacions elementals, amb 

11.883 persones ocupades menys i una reducció del 3,9%; els operadors 

d’instal·lacions, maquinària i muntadors, amb 7.167 persones ocupades menys i una 

reducció del 2,8%; els directors i gerents, amb 5.333 persones menys i una reducció 

del 3,6%, i, finalment, les persones treballadores qualificades en el sector agrícola, 

ramader, forestal i pesquer, amb 1.106 persones menys i un a reducció del 2,3%. 

La resta d’ocupacions presenten una tendència positiva pel que fa a la xifra de 

persones ocupades i les que han experimentat un creixement més important han estat 

les corresponents a les persones treballadores dels serveis de restauració, 

personals, protecció i venedors, amb un destacat increment de 35.256 persones 

ocupades o, el que és el mateix, un 6,1% de creixement. El personal tècnic i 

professional de suport també ha experimentat un augment de 21.900 persones i 

un 8,2% respecte al darrer trimestre del 2012. 

Cal destacar que la categoria de persones treballadores dels serveis de restauració, 

etc., és una categoria molt heterogènia que engloba moltes ocupacions, i el fet que 

aquesta categoria hagi aglutinat el 58% de tot l’increment d’ocupació que s’ha donat a 

Catalunya aquest darrer any és preocupant i posa en dubte el fet que l’ocupació 

creada sigui sòlida i de qualitat. 
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L’anàlisi de l’estructura ocupacional catalana ha permès veure que l’augment de 

l’ocupació que s’ha donat el 2013, per primer cop després de sis anys, és 

concentra en una categoria ocupacional molt heterogènia. Si, a més, tenim en 

compte que l’ocupació creada és majoritàriament a temps parcial, no es pot fer 

cap afirmació positiva relativa a una millora del mercat de treball. 

 

3.3. Atur 

D’acord amb les estimacions de l’EPA, el nombre de persones en situació d’atur el 

darrer trimestre del 2013 a Catalunya ha estat de 819.284, xifra que suposa una 

reducció interanual del 7,3% i que es tradueix en 64.124 persones desocupades 

menys que en el mateix període de l’any 2012. 

Si es té en compte l’evolució del nombre de persones sense feina al llarg dels quatre 

trimestres del 2013, es pot dir que l’evolució ha estat decreixent en tots els trimestres, 

ja que del 1r trimestre al 2n trimestre la reducció ha estat de 28.467 persones, del 2n 

al 3r ha estat de 32.413 persones desocupades menys i del 3r al 4t la reducció ha 

resultat de 19.577 persones aturades menys. 

Gràfic 3.3.1. Taxa d’atur de la població de 16 a 64 anys (2012-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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La taxa d’atur del 4t trimestre del 2013 se situa en el 22,4% de la població activa, 1,7 

punts percentuals menys que la taxa d’atur corresponent al darrer trimestre del 2012. 

Aquesta dada és positiva, ja que des del 2007 el nombre de persones aturades no feia 

més que augmentar, però és insuficient i no permet donar com a acceptables els 

nivells d’atur que continua patint el país. 

 

3.3.1. Població aturada de 16 a 64 anys per sexes 

La distribució per sexes de la reducció de l’atur, l’any 2013, es dóna de manera 

diferent, tot i que ambdós sexes han aconseguit reduir les xifres d’atur. En el cas dels 

homes, la reducció ha estat més intensa, concretament d’un 8,2% menys interanual i 

39.374 homes aturats menys. En el cas de les dones, la reducció ha estat del 6,1% i 

24.750 dones aturades menys que fa un any. L’evolució intertrimestral ens indica que 

la reducció ha estat constant entre els quatre trimestres i que, aquesta reducció, l’han 

soferta tant homes com dones. 

Tot i la reducció de l’atur, a Catalunya el darrer trimestre del 2013 es tanca amb 

440.190 homes i 379.094 dones sense feina. 

Gràfic 3.3.1.1. Taxa d’atur de la població de 16 a 64 anys per sexes (2012-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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Des de l’any 2006, com hem constatat en informes anteriors, les dones patien unes 

taxes d’atur força més elevades que els homes, però amb l’inici de la crisi i l’augment 

desmesurat de les xifres de l’atur, a partir de l’any 2008, es va capgirar aquesta 

tendència i eren els homes els qui presentaven les taxes d’atur més altes. Aquest 

canvi de tendència era el resultat de la destrucció de llocs de treball en sectors 

fortament masculinitzats i, per tant, molts homes van ser expulsats del mercat de 

treball de manera massiva. 

El 2011 es va constatar un apropament de les taxes d’ambdós sexes i es van escurçar 

les diferències. El 2012, però, es van tornar a distanciar, sent els homes els més 

afectats per la incidència de l’atur. 

El 2013, es pot dir que la distància entre taxes és de 0,9 punts percentuals i que 

els homes són els que presenten la taxa d’atur més elevada, un 22,8% el darrer 

trimestre del 2013. Les dones tanquen l’any amb una taxa, gens menyspreable, 

del 21,9%. 

L’evolució de les taxes ens mostra que tant homes com dones han reduït la taxa d’atur 

en relació amb el 2012, però els homes han aconseguit una reducció més significativa, 

d’1,9 punts percentuals menys, mentre que les dones han reduït la taxa d’atur en 1,5 

punts percentuals. 

 

3.3.2. Població aturada de 16 a 64 anys per grups d’edat 

La població aturada per grups d’edat, el 2013, presenta un comportament diferenciat. 

De la tendència general de reducció de l’atur, el grup d’edat més jove i el grup d’edat 

més madur són els grups que trenquen la tendència amb un increment de les xifres 

d’atur. 

Concretament, el grup més jove, el de 16 a 19 anys, experimenta un increment de 115 

joves i un augment del 0,3%, i el grup de persones aturades de 55 a 64 anys ho fa 

amb 4.322 persones aturades més i un increment del 5,5%. 

Per contra, el grup de 20 a 30 anys experimenta una reducció de 14.199 joves i un 

5,8% interanual menys; el grup de 31 a 44 anys ho fa amb 32.496 persones aturades 

menys i un 9,6% menys, i el grup de 45 a 54 anys redueix en 21.867 persones 

aturades i una caiguda de l’11,8%. 

Per tant, la reducció de l’atur només s’ha donat en els grups d’edat d’entre 20 a 

54 anys. 

Si ens fixem en l’evolució intertrimestral, la tendència és decreixent en tots els grups 

d’edat a excepció dels més joves. El grup d’entre 16 i 19 anys presenta augments 
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entre el primer trimestre i el segon, i també entre el segon trimestre i el tercer, mentre 

que el grup d’entre 20 i 30 anys incrementa l’atur entre el tercer i el darrer trimestre del 

2013. 

Taula 3.3.2.1. Taxa d’atur de la població de 16 a 64 anys per grups d’edat (2012-2013) 

 
De 16 a 
19 anys 

De 20 a 
30 anys 

De 31 a 
44 anys 

De 45 a 
54 anys 

De 55 a 
64 anys 

2012 1r trim. 69,4 31,9 20,5 17,0 17,1 

2n trim. 72,9 32,2 19,9 17,4 16,0 

3r trim. 71,9 32,0 20,6 18,8 16,6 

4t trim. 70,7 34,4 22,1 20,8 16,4 

2013 1r trim. 77,3 34,9 21,9 21,5 19,0 

2n trim. 72,0 34,5 21,1 20,3 18,7 

3r trim. 67,4 31,3 21,2 19,2 17,6 

4t trim. 72,2 33,1 20,4 17,9 16,7 

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

 
L’anàlisi de les taxes d’atur per grups d’edat permet veure que la incidència de l’atur és 

molt diferent segons l’edat de la persona activa. En aquest sentit, com més jove és la 

persona, més probabilitats té de romandre sense feina. Com es pot veure a la 

taula, les taxes d’atur dels més joves són significativament superiors a les de la 

resta de grups d’edat i de la tendència general catalana. Per contra, les taxes 

d’atur dels majors de 31 anys se situen per sota de la mitjana global. 

Si ens fixem en l’evolució de les taxes d’atur segons l’edat, i, respecte del 2012, es 

comprova que els més joves i els més grans són els únics que incrementen les taxes 

d’atur interanual. Concretament, els més joves, amb una taxa d’atur del 72,2% el 

darrer trimestre del 2013, incrementen en 1,5 punts percentuals. Els d’edats 

compreses entre els 55 i 64 anys, amb una taxa d’atur del 16,7%, han augmentat en 

0,3 punts percentuals. 

Així doncs, un any més, s’evidencia la crítica situació que pateixen els joves en 

relació amb el treball. La incidència de l’atur té una clara relació amb l’edat, ja 

que com menys edat té la persona treballadora, més probabilitat té de ser 

expulsada del mercat de treball, i a la inversa. Per tant, continua la discriminació 

per raó d’edat a l’hora d’accedir i mantenir-se en el mercat de treball català. 

 

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

En relació amb el nivell d’estudis adquirit, l’anàlisi de la població aturada del darrer 

trimestre del 2013 mostra una reducció de l’atur generalitzat en tots els nivells 
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educatius, reducció, però, que no s’ha donat amb la mateixa intensitat a cada 

grup. 

El 2013, la reducció més intensa en termes relatius l’ha patida el grup de 

persones amb el nivell d’estudis més baix. Aquest grup ha aconseguit reduir la xifra 

de l’atur un 10% interanual i 19.705 persones, i se situa amb un total de 178.098 

persones aturades el darrer trimestre del 2013. 

Tot seguit, el nivell d’estudis secundaris de 1a etapa ha reduït l’atur en un 8,3% i 

24.803 persones menys, i ha assolit un total de 274.294 persones aturades a finals del 

2013. Aquest nivell d’estudis és el que aglutina més persones aturades. 

Amb una reducció del 6,8% interanual i 12.768 persones aturades menys es 

troba el grup d’estudis superior, que continua sent el grup amb menys persones 

aturades. Concretament, el grup amb el nivell d’estudis més alt tanca l’any amb 

174.707 persones aturades. 

Finalment, el grup d’estudis secundaris de 2a etapa ha aconseguit reduir l’atur en un 

5,6% i 11.050 persones aturades menys que fa un any. Aquest grup té un total de 

186.901 persones aturades el darrer trimestre del 2013. 

Taula 3.3.3.1. Taxa d’atur de la població de 16 a 64 anys per nivells d’estudis (2012-2013) 

 

Analfabets i 
educació primària 

Educació 
secundària 1a etapa 

Educació 
secundària 2a etapa 

Educació 
superior 

2012 1r trim. 35,2 28,6 21,8 12,5 

2n trim. 32,8 27,1 22,6 13,6 

3r trim. 34,5 28,3 22,8 13,5 

4t trim. 37,5 30,6 23,4 14,4 

2013 1r trim. 40,7 31,2 23,0 14,5 

2n trim. 39,2 28,9 24,6 13,9 

3r trim. 37,7 28,1 23,1 13,1 

4t trim. 36,1 27,8 22,8 13,0 

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

 
Si analitzem la tendència de les taxes d’atur entre els diferents nivells d’estudis, es pot 

veure com totes les taxes presenten una reducció significativa, sobretot el cas del grup 

amb nivell d’estudis secundaris de 1a etapa, que presenta una taxa d’atur 2,8 punts 

percentuals inferior a l’obtinguda el mateix període de l’any 2012. A finals del 2013 

aquest grup té una taxa d’atur del 27,8%. 

Amb una mateixa reducció, concretament d’1,4 punts percentuals, trobem el grup amb 

un nivell d’estudis superiors, amb una taxa d’atur del 13%, i el grup amb el menor nivell 

d’estudis, amb una taxa del 36,1%. Finalment, amb una reducció de 0,6 punts 
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percentuals hi trobem el grup amb un nivell d’estudis secundaris de 2a etapa, amb una 

taxa d’atur del 22,8%. 

Cal destacar que la incidència de l’atur manté una correspondència directa en relació 

amb el nivell d’estudis, ja que si ens fixem en les taxes d’atur pels diferents nivells 

d’estudis, podem veure que els nivells educatius més baixos presenten les taxes d’atur 

més elevades en comparació amb la resta de nivells d’estudis, i molt allunyades de la 

taxa d’atur general. 

Només el nivell d’estudis superiors es manté per sota, i a molta distància, de la 

taxa d’atur global, que és del 22,4%. La taxa d’atur d’aquest nivell d’estudis és 

del 13%. 

Un any més, es constata la relació inversa entre nivells formatius i atur, ja que 

com major és el nivell d’estudis, menor és la taxa d’atur de la població activa i, 

per tant, com menys nivell formatiu, major és la probabilitat de no tenir feina. 

Davant d’això, la formació continua sent un pilar fonamental per entrar i mantenir-

se en el mercat de treball, mentre que la manca de qualificació fa més 

vulnerables les persones treballadores, ja que se les expulsa del mercat de 

treball amb més facilitat. 

 

3.3.4. Població aturada de 16 a 64 anys per nacionalitat 

El darrer trimestre del 2013, el nombre de persones estrangeres que es troben sense 

feina és de 213.038, 43.800 persones menys que el mateix període del 2012. Aquesta 

reducció significa un 17,1% menys que fa un any. 

El 2013 és el segon any consecutiu que la població estrangera aturada es 

redueix. Si el 2012 la reducció va ser poc notable, de l’1,5% i 3.852 persones 

sense feina menys, el 2013 la reducció ha estat molt més accentuada. 

La població autòctona també segueix la mateixa tendència de reducció de l’atur, però 

de manera més lleu. Exactament, s’ha reduït el nombre de persones aturades en un 

3,2% i 20.324 persones menys que el 2012. 

L’evolució intertrimestral de les xifres absolutes d’atur ha estat decreixent per a 

ambdues poblacions a excepció de la població autòctona, que presenta un lleu 

augment de persones aturades entre el tercer i el quart trimestre del 2013. 

Si ens fixem en l’evolució de les taxes d’atur de la població autòctona i 

l’estrangera, es pot comprovar que totes dues han aconseguit reduir les taxes. És 

la població estrangera la que ha reduït amb més força la taxa d’atur, 
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concretament, en 3,6 punts percentuals, de la qual cosa resulta una taxa d’atur del 

37% el darrer trimestre del 2013. En canvi, la població autòctona ha reduït la taxa 

d’atur 1 punt percentual i se situa en un 19,7%, a finals del 2013. 

Gràfic 3.3.4.1. Taxa d’atur de la població de 16 a 64 anys per nacionalitat (2012-2013) 

 

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

 
Tot i la notable reducció de la taxa d’atur de la població estrangera, la diferència entre 

taxes d’atur d’ambdues poblacions és considerable. En concret, hi ha 17,3 punts 

percentuals de distància entre taxes d’atur. Aquest resultat evidencia que la població 

d’origen estranger presenta una incidència de l’atur molt més elevada. 

Cal dir que la reducció de la població aturada estrangera va molt lligada a la 

reducció de població activa i total d’aquest col·lectiu, ja que en situació 

d’inestabilitat laboral, part d’aquestes persones no han passat a estar ocupades, 

sinó que han marxat de Catalunya per trobar feina en un altre destí. 

Malgrat la reducció de les xifres d’atur de la població estrangera, aquesta està 

fortament castigada per la desocupació, ja que té una taxa d’atur molt elevada i 

superior a la mitjana catalana. 
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3.3.5. Població aturada de 16 a 64 anys per temps d’estada a l’atur 

El temps d’estada a l’atur és un factor que influeix de manera negativa a l’hora de 

retornar al mercat de treball, ja que afecta l’ocupabilitat de les persones que cerquen 

feina. 

En aquest apartat del capítol de l’atur, s’ha volgut conèixer l’evolució del temps 

d’estada a l’atur de les persones desocupades a Catalunya. Cal tenir en compte que, a 

l’hora d’analitzar aquesta variable, l’Enquesta de població activa només ofereix els 

resultats en relació amb les persones aturades que han treballat prèviament, de 

manera que les persones que cerquen la primera feina aquí no seran 

comptabilitzades. 

El darrer trimestre del 2013, de les 819.284 que es trobaven sense feina, 731.355 

havien treballat prèviament, segons l’EPA, és a dir, el 89,3% del total. 

Taula 3.3.5.1. Evolució del temps d’estada a l’atur* (4t trimestre 2012-2013) 

 
4t trim 2012 4t trim 2013 Variació (N) Variació (%) 

Menys de 6 mesos 231.405 207.136 -24.269 -10,5 

De 6 a 12 mesos 130.432 108.062 -22.370 -17,2 

De 1 a 2 anys 148.059 142.875 -5.184 -3,5 

Més de 2 anys 283.719 273.282 -10.437 -3,7 

Total 793.615 731.355 -62.260 -7,8 
* Població que ha treballat prèviament 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

 
Segons la taula, podem veure com ha evolucionat el temps d’estada a l’atur de les 

persones sense feina el darrer trimestre del 2013. Les reduccions més intenses, les 

podem trobar en les estades més curtes de temps. Concretament, s’ha reduït en un 

17,2% el nombre de persones que feia entre 6 mesos i un any que estaven sense 

feina, i en un 10,5% menys el nombre de persones que, feia menys d’un any, 

treballaven. Per tant, s’ha reduït sobretot el nombre de persones a l’atur que feia 

menys d’un any que estaven a l’atur. 

El nombre de persones que feia entre un i dos anys que estaven sense feina s’ha 

reduït en un 3,5%, mentre que els que feia més de dos anys que estaven a l’atur ha 

minvat un 3,7%. 

Taula 3.3.5.2. Distribució percentual del temps estada a l’atur* (4t trimestre 2012-2013) 

 
4t trim 2012 4t trim 2013 

Menys de 6 mesos 29,2 28,3 

De 6 a 12 mesos 16,4 14,8 

De 1 a 2 anys 18,7 19,5 

Més de 2 anys 35,8 37,4 

Total 100,0 100,0 
* Població que ha treballat prèviament. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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La distribució percentual de la taula ens mostra com el 37,4% del total de 

persones sense feina fa més de dos anys que estan a l’atur. Aquesta dada tan 

elevada és preocupant, ja que significa que 273.282 persones han esgotat les 

prestacions per atur, no troben feina i presenten una baixa ocupabilitat per romandre 

un període tan llarg de temps fora del mercat de treball. 

Hi ha un 28,3% del total de persones sense feina que fa menys de 6 mesos que estan 

a l’atur, aquesta xifra es tradueix en 207.136 persones aturades. Seguidament, un 

19,5% del total fa entre un i dos anys que està a l’atur i un 14,8% fa entre 6 mesos i un 

any que no troba feina. 

Si tenim en compte el percentatge que sumen les persones aturades sense feina 

que pateixen atur de llarga durada, és a dir, que fa més d’un any que estan en 

desocupació, un 56,9% es troben en aquesta situació al darrer trimestre del 

2013, mentre que el 2012 el percentatge era del 54,4%. 

Això vol dir que a Catalunya, a finals del 2013, més de la meitat del total de 

persones sense feina que han treballat prèviament pateixen atur de llarga 

durada. 

Taula 3.3.5.3. Evolució del temps d’estada a l’atur* per sexes (4t trimestre 2012-2013) 

 
Variació interanual (N) Variació interanual (%) 

 
Homes Dones Homes Dones 

Menys de 6 mesos -20.084 -4.185 -14,7 -4,4 

De 6 a 12 mesos -16.631 -5.739 -21,7 -10,6 

De 1 a 2 anys -2.242 -2.942 -2,7 -4,5 

Més de 2 anys -169 -10.268 -0,1 -7,4 

Total -39.126 -23.134 -8,9 -6,6 

* Població que ha treballat prèviament. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

 
El temps d’estada a l’atur ha evolucionat de manera diferenciada entre homes i dones, 

en el sentit que si bé ambdós sexes han reduït el nombre de persones en tots els 

intervals de temps, aquests no ho han fet amb la mateixa intensitat. 

Segons la taula, els homes presenten les reduccions més accentuades en les 

estades de temps a l’atur més curtes (–14,7% persones que fa menys de sis mesos 

que estan sense feina i –21,7% persones que fa entre sis mesos i un any que estan 

desocupades), mentre que les dones presenten les reduccions més fortes en la 

durada de l’atur entre sis mesos i un any (–10,6%) i en cas que faci més dos anys 

que estan sense feina (–7,4%). 
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Taula 3.3.5.4. Distribució percentual del temps d’estada a l’atur* per sexes  
(4t trimestre 2013) 

 
Homes Dones 

Menys de 6 mesos 29,0 27,5 

De 6 a 12 mesos 14,9 14,6 

De 1 a 2 anys 20,2 18,8 

Més de 2 anys 35,9 39,1 

Total 100,0 100,0 

* Població que ha treballat prèviament. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

 
La distribució percentual del temps d’estada a l’atur entre sexes mostra que tant 

homes com dones concentren la major proporció de persones sense feina en el 

període de temps més llarg i el més delicat per a les persones que cerquen feina. En 

aquest sentit, hi ha un 35,9% d’homes i un 39,1% de dones que fa més de dos 

anys que no troben feina. 

Seguidament, trobem un 29% d’homes i un 27,5% de dones que fa menys de sis 

mesos que estan sense feina i un 20,2% d’homes i un 18,8% de dones que fa entre un 

i dos anys que estan desocupats. 

Finalment, amb els percentatges més baixos per a ambdós sexes, hi ha un 14,9% 

d’homes i un 14,6% de dones que es troben sense feina entre sis mesos i un any. 

Davant d’això, cal esmentar que els resultats són negatius pel fet de saber que hi 

ha molta població aturada, tant femenina com masculina, que fa més de dos 

anys que cerca feina sense èxit. 

Taula 3.3.5.5. Distribució percentual del temps d’estada a l’atur* per grups d’edat 
(4t trimestre 2013) 

 
Menys de 
6 mesos 

De 6 a 
12 mesos 

De 1 a 
2 anys 

Més de 
2 anys 

De 16 a 19 anys** 48,7 19,8 23,8 7,7 

De 20 a 30 anys 40,7 14,2 17,6 27,5 

De 31 a 44 anys 27,3 15,2 20,7 36,8 

De 45 a 54 anys 21,4 14,7 20,1 43,8 

De 55 a 64 anys 14,7 13,9 18,0 53,4 

* Població que ha treballat prèviament. 
** Resultats no significatius 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

 
La distribució percentual de la població aturada segons el temps d’estada a l’atur per 

als diferents grups d’edat mostra com el major percentatge de persones aturades de 

tots els grups d’edat, excepte el de joves d’entre 20 i 30 anys, es concentra en el tram 
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de més de dos anys sense feina. Altrament, un 40,7% del total de joves d’entre 20 i 30 

anys fa menys de sis mesos que estan sense feina. 

El pes de la població aturada que fa més de dos anys que està a l’atur s’incrementa 

com més avançada és l’edat. Per tant, sí que hi ha una relació entre l’edat madura i les 

llargues estades a l’atur. 

També es posa de manifest, però, que tots els grups d’edat, a l’atur, presenten 

moltes dificultats per retornar al mercat de treball i que el temps d’estada a l’atur 

és cada cop més llarg. 

Taula 3.3.5.6. Distribució percentual del temps d’estada a l’atur* per nacionalitat 
(4t trimestre 2012-2013) 

 
Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

 
4t trim 2012 4t trim 2013 4t trim 2012 4t trim 2013 

Menys de 6 mesos 29,3 29,8 28,6 23,8 

De 6 a 12 mesos 16,3 14,4 16,8 15,9 

De 1 a 2 anys 18,2 17,4 19,9 26,3 

Més de 2 anys 36,1 38,4 34,7 34,1 

* Població que ha treballat prèviament. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

 
L’anàlisi segons l’origen de la persona aturada permet veure que hi ha diferències 

entre la població estrangera i la població espanyola. La taula ens mostra que un 38,4% 

del total de la població aturada espanyola i un 34,1% del total de la població aturada 

estrangera fa més de dos anys que està sense feina. Per tant, ambdues poblacions 

concentren la major proporció de població sense feina en aquest interval de temps. 

Altrament, hi ha un 29,8% del total de població aturada espanyola que fa menys de sis 

mesos que està desocupada i un 26,3% del total de població aturada estrangera que 

fa entre un i dos anys que està en situació de desocupació. 

Si ens fixem en com afecta l’atur de llarga durada a ambdues poblacions, es pot 

afirmar que un 55,8% del total de població espanyola pateix atur de llarga durada, 

mentre que el percentatge de la població estrangera arriba a un 60,4%. 

Per tant, l’atur de llarga durada afecta més la població aturada estrangera que la 

població aturada espanyola. 

L’anàlisi de la població aturada a Catalunya per a l’any 2013 ha permès constatar una 

reducció del nombre de població aturada. No obstant això, el nombre de persones 

sense feina continua sent preocupant. La reducció de l’atur, la protagonitzen els 

homes, la població d’entre 45 i 54 anys, les persones amb baix nivell formatiu i, 

sobretot, la població estrangera. 
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Aquesta anàlisi ajuda a explicar, en part, el fet que la reducció de l’atur no es tradueixi 

en un retorn al mercat de treball, sinó per la marxa de població estrangera del nostre 

país i de persones desanimades que han desistit de continuar cercant feina, ja que el 

perfil que resulta d’aquest apartat respon a un perfil que es defineix com a poc 

ocupable. 

 

 

3.4. Salarització 

Com en anteriors informes, i tal com s’explica en l’apartat de metodologia, en aquest 

capítol hem analitzat les dades referents a persones assalariades de 16 anys i més a 

Catalunya. Si bé als 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 tractar tota la població en edat de treballar, sense limitació, per tenir en 

compte totes les persones que mantenen algun tipus de relació contractual per compte 

aliè en el mercat de treball. 

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 assalariades, per 

això les taxes de salarització i de temporalitat es calculen sobre el total de la població 

ocupada i assalariada. 

Segons els resultats de l’Enquesta de població activa, del total de persones de 16 anys 

i més que a finals del 2013 es trobaven ocupades, el 82,7% treballaven per compte 

aliè. Per tant, un any més, s’ha considerat rellevant aprofundir en el coneixement de la 

situació d’aquestes persones en el mercat de treball, així com saber qui presenta una 

posició més desavantatjosa davant la situació de precarització de l’ocupació catalana. 

Concretament, en aquest apartat s’analitza la població assalariada que treballa per 

compte d’altri en relació amb les variables sexe, tipologia de contracte i modalitat 

contractual sota la qual treballa la persona enquestada. 

En aquest sentit, el darrer trimestre del 2013 es va tancar amb una xifra de 

població assalariada de 2.370.411 persones a Catalunya. Aquest resultat suposa 

27.782 persones assalariades més que el 2012 i un increment de l’1,2%. 

Aquesta tendència creixent mostra que l’augment global de la població ocupada 

és en part protagonitzat per la població assalariada. 
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Gràfic 3.4.1. Taxa de salarització de les persones de 16 anys i més (2012-2013) 

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

 
Com mostra la tendència del gràfic, la taxa de salarització al llarg del 2013 s’ha 

mantingut, ja que la taxa és la mateixa per al primer i el darrer trimestre, concretament, 

del 82,7%. Només entre el primer trimestre i el segon hi ha un augment de 0,4 punts 

percentuals, i entre el segon i tercer trimestre, un augment de 0,3 punts percentuals. 

Entre el 2012 i el 2013, es pot afirmar que el pes de la població assalariada 

respecte del total de població ocupada s’ha reduït, ja que el 2012 la població 

assalariada total era del 83,3%, i el 2013 el percentatge és del 82,7%. 

 

3.4.1. Població assalariada per sexes 

Les dades desagregades per sexes deixen veure que tant homes com dones han 

incrementat les xifres de població assalariada, tot i així, no ho han fet amb la 

mateixa força. En un any, els homes han incrementat en 19.842 assalariats (1,7% 

d’increment) i les dones, en menor nombre, ho han fet en 7.940 assalariades (0,7% 

més). 

Per tant, tant en xifres relatives com absolutes, els homes són els que 

incrementen en major mesura la població assalariada. 
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Gràfic 3.4.1.1. Taxa de salarització de la població 16 anys i més, per sexes (2012-2013) 

 

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

 
Si es té en compte la taxa de salarització entre homes i dones, es pot comprovar que 

hi ha clares diferències, ja que els resultats disten molt entre si. 

La taxa de salarització masculina el darrer trimestre del 2013 és del 78,9%, 

mentre que la femenina és del 87%. Això suposa una distància entre taxes de 8,1 

punts percentuals i evidencia que la proporció de dones que treballen per compte 

d’altri és més elevada que la proporció d’homes. Dit d’una altra manera, hi ha més 

homes que dones que treballen per compte propi. 

En relació amb el 2012, la taxa de salarització masculina ha augmentat en 0,1 punt 

percentual, mentre que la femenina s’ha reduït 1,3 punts percentuals. La tendència 

general per a Catalunya ha estat decreixent, concretament, de 0,6 punts percentuals 

menys. 

 

3.4.2. Població assalariada per tipus de contracte 

En aquest capítol de l’informe, s’ha volgut conèixer quins tipus de contractació tenen 

les persones assalariades a Catalunya i quines variacions han tingut al llarg del 2013. 

És per això que es considera de rellevant importància analitzar detingudament 

l’indicador de la temporalitat per abordar el concepte d’estabilitat laboral de les 
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persones treballadores i, així, poder enfocar l’activitat sindical per incidir en la millora 

de la qualitat de l’ocupació a Catalunya. 

Les persones assalariades poden estar contractades amb contractes de caràcter 

indefinit o temporal. Concretament, s’analitzarà el cas de les persones assalariades 

contractades amb la modalitat temporal, així com la seva evolució durant el 2013. 

La temporalitat és un indicador que permet constatar els increments o les reduccions 

que s’han produït en el mercat de treball en relació amb l’estabilitat laboral de 

l’ocupació assalariada catalana en un període determinat. 

Gràfic 3.4.2.1. Taxa de temporalitat de la població de 16 anys i més (2012-2013) 

 

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

 
De les 2.370.411 persones assalariades, 444.602 treballen amb un contracte temporal. 

Aquesta dada suposa el 18,8% del total. Respecte al 2012, hi ha hagut un increment 

de 37.890 persones i un 9,3% més. 

Per tant, l’increment d’ocupació assalariada que s’ha donat a Catalunya ha estat, 

només, per un increment de la població assalariada temporal, ja que la població 

assalariada indefinida només ha fet que decréixer, concretament en 10.108 persones 

menys, entre el 2012 i el 2013. 
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S’evidencia, doncs, que continua el procés de precarització de l’ocupació, ja que 

només s’ha creat ocupació assalariada temporal, mentre que l’ocupació 

assalariada indefinida segueix una tendència decreixent. 

L’evolució de la taxa de temporalitat, respecte del 2012, ha estat creixent, i se situa en 

un 18,8% a finals del 2013. Aquesta dada indica que en un any la taxa de temporalitat 

ha augmentat en 1,4 punts percentuals. 

La tendència intertrimestral també ha estat creixent en tots els trimestres, a excepció 

del darrer, que ha reduït la taxa en 1,2 punts percentuals. 

Aquesta anàlisi permet constatar que la classe treballadora continua perdent 

estabilitat, drets laborals i perspectives de futur, ja que l’ocupació temporal 

torna a guanyar pes en el mercat de treball. 

Gràfic 3.4.2.2. Taxa de temporalitat de les persones de 16 i més anys, per sexes 
(2012-2013) 

 

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

 
Les xifres de la contractació temporal per sexes mostren que el nombre d’homes amb 

contracte temporal ha augmentat en 28.629 assalariats, un 14,7% d’increment 

interanual, mentre que el nombre de dones ho ha fet en 9.261 assalariades i un 4,4% 

d’augment respecte del 2012. 
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Malgrat aquests increments a ritmes diferenciats, la incidència de la temporalitat a 

finals del 2013 no es diferencia gaire entre homes i dones. Elles presenten una taxa de 

temporalitat del 18,7%, i ells, del 18,8%. 

Aquesta escassa diferència entre taxes s’ha donat per l’empitjorament de la situació 

dels homes, ja que en un any han augmentat en 2,1 punts percentuals la taxa de 

temporalitat, mentre que les dones només ho han fet en 0,7 punts. 

L’anàlisi de la temporalitat en aquest darrer any mostra una evolució negativa, 

tant per als homes com per a les dones, ja que indica una major vulnerabilitat de 

la població assalariada catalana que té més probabilitat de treballar amb una 

tipologia de contracte que no ofereix ni estabilitat ni perspectives de futur. 

 

3.4.3. Població assalariada temporal per modalitat contractual 

L’anàlisi de la modalitat contractual de les persones assalariades temporals permet 

veure quines modalitats són més freqüents i quina evolució han seguit en un any. 

Taula 3.4.3.1. Modalitats de contractació temporal (2012-2013) 

 

4t trim 
2012 

4t trim 
2013 

Variació 
(N) 

Variació 
(%) 

No ho sap* 5.632 5.990 358 6,4 

Per circumstàncies de la produccio 56.835 72.078 15.243 26,8 

Aprenentatge formació o pràctica 13.033 16.624 3.591 27,6 

Estacional o de temporada 15.803 25.698 9.895 62,6 

Cobreix un període de prova* 4.037 7.831 3.794 94,0 

Cobreix absència total o parcial d'un altre treballador 60.817 50.338 -10.479 -17,2 

Per a obra o servei determinat 223.210 233.144 9.934 4,5 

Verbal no inclòs en les opcions anteriors 25.159 29.875 4.716 18,7 

Un altre tipus* 2.187 3.023 836 38,2 

Total 406.712 444.601 37.889 9,3 

* Resultats no significatius 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

 
Concretament, la modalitat per obra o servei determinat és la més utilitzada, ja 

que concentra 223.144 persones assalariades temporals, un 52,4% del total. 

D’altra banda, la modalitat de contracte temporal per circumstàncies de la producció, 

amb 72.078 persones assalariades, concentra un 16,2% del total i el de substitució 

total o parcial d’una altra persona treballadora, amb 50.338 persones, aglutina un 

11,3% del total de la població assalariada temporal. 
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Només aquestes tres modalitats concentren el 80% de tota la població 

assalariada temporal i, per tant, són les modalitats més emprades. 

Si es té en compte l’evolució entre el 2012 i el 2013 de les diferents modalitats 

contractuals temporals, es pot destacar que totes han incrementat els valors, a 

excepció del cas de la de substitució total o parcial d’una altra persona treballadora, 

amb una reducció de 10.479 persones assalariades temporals (–17,2% interanual). 

La modalitat que més s’ha incrementat, en termes relatius, ha estat la 

contractació de temporada, amb un 62,6% d’augment interanual i 9.895 persones 

més, seguit del contracte de formació i pràctiques, que ha crescut un 27,6% i 3.591 

persones assalariades més que fa un any. 

Finalment, amb un 26,8% d’augment, trobem el cas de la contractació per 

circumstàncies de la producció, que aglutina a 15.243 persones més que fa un any. 

L’increment de la temporalitat s’ha donat en pràcticament totes les modalitats 

contractuals, i el cas de la contractació estacional o de temporada és el que 

presenta el major augment. 

És preocupant que hagi augmentat la població assalariada temporal en totes les 

modalitats contractuals excepte el cas de la contractació per substitució total o parcial 

d’una altra persona treballadora. Aquesta darrera modalitat és la més causal i objectiva 

i, per tant, fàcilment demostrable si és fraudulenta, ja que el motiu que la justifica és 

que hi hagi una persona contractada, que és substituïda de forma temporal mentre no 

es troba desenvolupant les seves activitats laborals a l’empresa. A més, sectors 

eminentment públics, com el sanitari i l’educatiu garanteixen la qualitat del seu servei, 

en part, amb l’ús d’aquesta modalitat contractual, ja que se supleixen les persones que 

no ocupen el seu lloc de treball temporalment. És a dir, que la reducció de la població 

assalariada que treballa amb aquest tipus de contracte evidencia una disminució de la 

qualitat i la cobertura dels serveis en alguns sectors, sobretot públics. 

La informació desagregada per sexes indica que tant els homes com les dones 

assalariades temporals es concentren majoritàriament en la modalitat contractual per 

obra o servei determinat.  

En aquest cas, a finals del 2013, un 60,7% dels homes i un 44,1% de les dones 

assalariades temporals treballen amb contracte per obra o servei. 

També són ambdós sexes els que concentren gran part de la població assalariada 

temporal que treballa amb un contracte per circumstàncies de la producció. Un 17,7% 

del total de dones i un 14,7% del total d’homes. 
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Taula 3.4.3.2. Pes de les modalitats contractuals per sexes (4t trimestre 2013) 

 
Homes Dones % Homes % Dones 

No ho sap* 3.634 2.356 1,6 1,1 

Per circumstàncies de la produccio 32.845 39.233 14,7 17,7 

Aprenentatge formació o pràctica 9.188 7.436 4,1 3,4 

Estacional o de temporada 13.974 11.724 6,3 5,3 

Cobreix un període de prova* 3.918 3.914 1,8 1,8 

Cobreix absència total o parcial d’un 
altre treballador 

13.107 37.231 5,9 16,8 

Per a obra o servei determinat 135.348 97.796 60,7 44,1 

Verbal no inclòs en les opcions anteriors 9.396 20.479 4,2 9,2 

Un altre tipus* 1.530 1.494 0,7 0,7 

Total 222.940 221.663 100,0 100,0 

* Resultats no significatius 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

 
La diferència rellevant entre sexes, la trobem en el cas de la modalitat de substitució 

total o parcial d’una altra persona treballadora, ja que hi ha un 16,8% del total de 

dones, davant d’un escàs 5,9% del total d’homes. Aquestes proporcions indiquen que 

hi ha 37.231 dones i 13.107 homes que treballen en substitució d’una altra persona 

treballadora. 

Aquest capítol ha permès constatar les conseqüències de la cerca de la flexibilitat 

laboral per la via de la contractació temporal i de la destrucció d’ocupació indefinida 

que es manté constant. L’anàlisi de la temporalitat deixa veure que són moltes les 

persones treballadores que estan privades de drets laborals i pateixen un clar 

empitjorament de les seves condicions de treball. Aquesta lamentable situació afecta 

444.602 persones que treballen en un mercat de treball on cada cop l’estabilitat és 

menor, s’incrementa la incertesa laboral i es redueix la qualitat de les condicions del 

treball. 
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4. El mercat de treball a escala territorial 

 

4.1. Anàlisi provincial 

En aquest capítol analitzem el mercat de treball català en l’àmbit provincial, ja que, 

atesa la situació de crisi econòmica actual, es considera d’especial rellevància 

observar la realitat des del punt de vista territorial. Per aquest motiu, es dedica un 

apartat íntegrament a les similituds i les diferències principals que hi ha 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 de 16 a 64 anys activa, 

l’ocupada i l’aturada i, en darrer lloc, de la població assalariada de 16 anys i més. 

Es fan paleses les limitacions metodològiques implícites a l’EPA, les quals impedeixen 

un nivell de desagregació de la unitat territorial inferior a la província. Atesa aquesta 

limitació, s’ha optat per afegir un resum de l’atur registrat a les comarques catalanes 

amb dades del registre de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

El fet d’utilitzar dues fonts de dades (l’EPA per a les províncies i l’atur registrat per a 

les comarques) implica la possibilitat d’obtenir resultats lleugerament diferents. L’EPA 

és una enquesta que recull dades extrapolables a tota la població. En canvi, l’atur 

registrat identifica les persones aturades que estan inscrites, en un moment concret, a 

les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Tot i que, per motius d’espai, tant a les taules com als gràfics només s’indica 

l’any corresponent, cal tenir en compte que sempre es comparen el quart 

trimestre del 2012 i el quart trimestre del 2013. 

 

Activitat 

La província de Barcelona concentra gairebé tres quartes parts (el 72,4%) de la 

població activa catalana en el quart trimestre del 2013, un percentatge molt similar al 

del mateix trimestre de l’any anterior (el 73%). Respecte la població activa de 16 a 64 

anys total del Catalunya, Girona i Tarragona presenten uns percentatges molt similars 

(el 10,4% i l’11,4%, respectivament). La província de Lleida té la proporció de població 

activa més baixa de tot el territori (el 5,9%).  
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Taula 4.1.1. Població activa de 16 a 64 anys, per províncies (4t trimestre 2012-2013) 

 
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Barcelona 2.672.401 2.648.006 -24.395 -0,9 

Girona 375.667 378.703 3.036 0,8 

Lleida 207.744 214.690 6.946 3,3 

Tarragona 405.640 416.521 10.881 2,7 

Total 3.661.452 3.657.920 -3.532 -0,1 

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

 
Es pot observar que les variacions del quart trimestre del 2013, respecte del mateix 

trimestre de l’any anterior, mostren que la població activa ha augmentat a tres de les 

quatre províncies. Lleida i Tarragona han estat els territoris que han experimentat un 

increment més elevat, amb un 3,3% i un 2,7% més, respectivament. Girona s’ha 

mantingut gairebé estable, atès que només ha crescut un 0,8% més.  Barcelona, per 

contra, és l’única província que pateix una pèrdua de població activa, d’un 0,9% 

menys. Expressada en xifres absolutes, la variació representa 3.532 persones actives 

menys a tot Catalunya. 

Podem dir doncs, que el quart trimestre del 2013, continua la mateixa tendència de 

disminució de població activa que ara fa un any, tot i que molt més moderada.  

Gràfic 4.1.2. Taxa d’activitat de la població de  16 a 64 anys per províncies 
(4t trimestre 2012-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 
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Si analitzem les taxes d’activitat calculades a partir de les xifres presentades 

anteriorment, observem que tant a Lleida com a Tarragona augmenten (un 2,7% i un 

1,6%, respectivament), mentre que a Barcelona gairebé no varien (un 0,4%). En el cas 

de Girona, la disminució de la taxa d’activitat és mínima, de –0,1 punts percentuals. 

Si tenim en compte que la taxa d’activitat per al conjunt de Catalunya és del 78,5%, 

veiem com només Lleida supera aquesta taxa, amb un 80,1%, mentre que Barcelona 

iguala la taxa d’activitat catalana. En el cas de les províncies de Girona i Tarragona, 

queden per sota, amb unes taxes del 78,3% i del 77,9%, respectivament. 

L’anàlisi de les dades de la població activa de 16 a 64 anys desagregades per sexes 

indica que, a finals del 2013, la població masculina representa un 52,7% del total de la 

població activa catalana i que aquesta ha disminuït en 10.557 homes respecte del 

quart trimestre del 2012. La femenina, en canvi, representa el 47,3% del total d’actius i 

ha augmentat en 7.024 dones. 

Taula 4.1.3. Població activa de 16 a 64 anys per províncies i per sexes 
(4t trimestre 2012-2013) 

  
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Homes Barcelona 1.400.999 1.379.913 -21.086 -1,5 

 
Girona 201.543 199.943 -1.600 -0,8 

 
Lleida 114.264 119.560 5.296 4,6 

 
Tarragona 222.154 228.987 6.833 3,1 

 
Total 1.938.960 1.928.403 -10.557 -0,5 

      
Dones Barcelona 1.271.402 1.268.093 -3.309 -0,3 

 
Girona 174.124 178.760 4.636 2,7 

 
Lleida 93.481 95.131 1.650 1,8 

 
Tarragona 183.487 187.534 4.047 2,2 

 
Total 1.722.494 1.729.518 7.024 0,4 

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

 
La província de Girona és l’única que experimenta una disminució només d’actius 

masculins (–1.600), mentre que les dones actives incrementen el seu nombre (4.636). 

Barcelona, en canvi, mostra una reducció d’actius en tots dos sexes, tot i que és molt 

més acusada en el cas masculí (21.086 homes actius menys) que en el femení (3.309 

dones actives menys). Les dues províncies restants, Lleida i Tarragona, presenten uns 

resultats d’activitat positius tant pel que fa als homes (5.296 i 6.833, respectivament) 

com a les dones (1.650 en el cas de Lleida i 4.047, en el de Tarragona). 

En conseqüència, la pèrdua de 3.533 persones actives a Catalunya es tradueix 

en dues situacions molt diferents segons els sexes. El homes actius pateixen 

una forta disminució de 10.557 homes actius menys, mentre que en el cas 
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femení succeeix tot el contrari, ja que les dones actives han augmentat en un 

nombre de 7.024 dones.  

Si ens fixem en la variació percentual, cal destacar la davallada dels homes actius a 

dues de les províncies catalanes. L’activitat masculina es redueix un 1,5% a Barcelona 

i un 0,8% a Girona, mentre que augmenta a Lleida i a Tarragona (un 4,6% i un 3,1%, 

respectivament). Pel que fa a les dones, l’únic descens es produeix a la província de 

Barcelona, amb un 0,3%, ja que a la resta de províncies la proporció de dones actives 

augmenta, un 2,7% a Girona, un 1,8% a Lleida i un 2,2% a Tarragona. 

Taula 4.1.4. Taxa d’activitat de la població 16 a 64 anys per províncies i per sexes 
(4t trimestre 2012-2013) 

  
2012 2013 

Variació en 
punts percentuals 

Homes Barcelona 83,3 83,5 0,2 

 
Girona 83,0 82,2 -0,8 

 
Lleida 83,0 84,6 1,6 

 
Tarragona 81,6 84,0 2,4 

     
Dones Barcelona 73,1 73,7 0,7 

 
Girona 73,7 74,4 0,7 

 
Lleida 71,5 75,1 3,6 

 
Tarragona 70,8 71,6 0,8 

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

 
En relació amb la diferència existent entre les taxes d’activitat per sexes, cal destacar 

la província de Tarragona, on el diferencial entre les taxes és el més elevat, amb 12,4 

punts de diferència entre els actius masculins, amb una taxa d’activitat del 84%, i el 

71,6% de la taxa femenina. Girona és l’únic territori on la taxa d’activitat masculina 

decreix, un 0,8%, mentre que la taxa femenina augmenta, un 0,7%. A la resta de 

províncies s’observa un comportament similar, ja que tant les taxes d’activitat 

masculines com les femenines s’incrementen. El cas de Lleida és el més destacat, ja 

que la taxa d’activitat masculina augmenta un 1,6%, i la femenina, un 3,6%. Barcelona 

i Tarragona, per la seva banda, presenten uns increments de les taxes d’activitat més 

moderats, tant en el cas de les dones com en el dels homes. 

 

Ocupació 

La distribució de la població ocupada catalana a finals del 2013 segueix un esquema 

similar al de la població activa. Gairebé tres quartes parts de les persones ocupades 

catalanes es troben a la província de Barcelona (72,9%). Les províncies de Girona i 
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Tarragona concentren el 10,1% i el 10,7%, respectivament, mentre que la demarcació 

de Lleida reuneix el 6,3% de la població ocupada de Catalunya. 

Taula 4.1.5. Població ocupada de 16 a 64 anys per províncies (4t trimestre 2012-2013) 

 2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Barcelona 2.022.494 2.068.631 46.137 2,3 

Girona 284.169 286.753 2.584 0,9 

Lleida 170.405 179.705 9.300 5,5 

Tarragona 300.976 303.548 2.572 0,9 

Total 2.778.044 2.838.637 60.593 2,2 

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

 
Tot observant l’evolució interanual de la població ocupada catalana, es comprova que, 

durant el quart trimestre del 2013, la població ocupada augmenta significativament en 

el conjunt de Catalunya. La província que ha experimentat un major increment, en 

valors absoluts, de la població ocupada és Barcelona, amb 46.137 persones ocupades 

més, xifra que equival a un 2,3% més que en el mateix període de l’any anterior. 

D’altra banda, la demarcació de Lleida guanya 9.300 persones ocupades a finals del 

2013 respecte de l’any anterior, i registra un augment interanual del 5,5%. En darrer 

lloc, Girona i Tarragona presenten uns resultats molt similars, ja que han guanyat 

2.584 i 2.572 persones ocupades, respectivament, la qual cosa significa una variació 

interanual positiva del 0,9% en cada cas.  

L’increment interanual del gruix de persones ocupades a Catalunya a finals del 

2013 és de 60.593 persones ocupades més que l’any anterior, xifra que suposa 

un 2,2% més. 

Respecte de les taxes d’ocupació, en el quart trimestre del 2013, tres de les quatre 

províncies registren un creixement de les seves taxes, amb l’única excepció de Girona 

que no mostra cap variació. Lleida és la demarcació que presenta un increment més 

accentuat de la seva taxa d’ocupació, amb un augment de 3,6 punts percentuals. La 

segueix Barcelona, que registra un creixement de la seva taxa de 2,2 punts 

percentuals. En darrer lloc se situa Tarragona, amb un lleuger increment del 0,2%. 

Tenint en compte que la taxa d’ocupació per al conjunt de la població catalana és d’un 

60,9%, trobem que les províncies de Lleida i Barcelona estan per sobre de la mitjana 

catalana, en el cas de Lleida amb una taxa del 67,1% i en el de Barcelona amb el 

61,3%. Per contra, tant Girona com Tarragona presenten unes taxes inferiors a la 

mitjana global, ja que registren unes taxes d’ocupació del 59,3% i del 56,8%, 

respectivament. 
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Gràfic 4.1.6. Taxa d’ocupació de persones de 16 a 64 anys per províncies 
(4t trimestre 2012-2013) 

 

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

 
Taula 4.1.7. Població ocupada de 16 a 64 anys per províncies i sexes 
(4t trimestre 2012-2013) 

  2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Homes Barcelona 1.050.936 1.071.884 20.948 2,0 

 Girona 148.926 148.797 -129 -0,1 

 Lleida 93.650 100.539 6.889 7,4 

 Tarragona 165.884 166.993 1.109 0,7 

 Total 1.459.396 1.488.213 28.817 2,0 

      

Dones Barcelona 971.558 996.747 25.189 2,6 

 Girona 135.243 137.956 2.713 2,0 

 Lleida 76.756 79.166 2.410 3,1 

 Tarragona 135.092 136.555 1.463 1,1 

 Total 1.318.649 1.350.424 31.775 2,4 

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

 
Pel que fa a l’anàlisi dels valors absoluts per sexes, hem de destacar que els dos 

col·lectius presenten increments, tot i que aquests són més pronunciats en el cas de 

les dones, llevat d’alguna excepció. La població ocupada catalana ha augmentat en 

60.592 persones, de les quals els homes concentren un creixement de 28.817 homes 
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ocupats, mentre que s’incrementen en 31.775 les dones ocupades. La província de 

Barcelona concentra la major part del creixement d’ocupació, tant masculina com 

femenina. En el cas dels homes, l’ocupació augmenta en 20.948 efectius, mentre que 

les dones ocupades s’incrementen en 25.189 efectius. D’altra banda, a la província de 

Lleida s’incrementa la població ocupada en 9.299 efectius, dels quals 6.889 són 

homes i 2.410 són dones. A Tarragona també augmenten tant les dones com els 

homes ocupats: els homes en menor proporció, 1.109 més, mentre que les dones 

ocupades sumen 1.463 més. Girona, en canvi, esdevé l’única demarcació amb un 

comportament diferent, ja que el col·lectiu masculí es redueix en 129 homes ocupats 

menys, mentre que el femení augmenta en 2.713 dones ocupades més. 

Taula 4.1.8. Taxa d’ocupació de les persones de 16 a 64 anys per províncies i per sexes 
(4t trimestre 2012-2013) 

  
2012 2013 Variació en punts percentuals 

Homes Barcelona 62,5 64,8 2,4 

 
Girona 61,3 61,1 -0,2 

 
Lleida 68,0 71,1 3,1 

 
Tarragona 61,0 61,3 0,3 

     
Dones Barcelona 55,8 58,0 2,1 

 
Girona 57,3 57,4 0,2 

 
Lleida 58,7 62,5 3,8 

 
Tarragona 52,1 52,1 0,0 

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 2013, 

comprovem que només una de les províncies pateix un descens i, més concretament, 

en la taxa d’ocupació masculina. Es tracta de Girona, on la taxa d’ocupació dels 

homes és del 61,1% i que ha disminuït 0,2 punts percentuals respecte del quart 

trimestre del 2012. D’altra banda, a aquesta mateixa província la taxa d’ocupació 

femenina augmenta en 0,2 punts percentuals, i se situa en un 57,4%. En el cas de la 

província de Tarragona, s’observa que la taxa d’ocupació masculina augmenta 0,3 

punts percentuals, mentre que la taxa d’ocupació de les dones no varia durant aquest 

període. 

Les dues províncies restants, Lleida i Barcelona, presenten un comportament molt 

similar entre elles: a totes dues augmenten tant la taxa d’ocupació masculina com la 

femenina. Destaca especialment el cas de Lleida, amb un creixement de la taxa 

masculina de 3,1 punts percentuals i de 3,8 punts percentuals pel que fa a la taxa 

d’ocupació femenina. Barcelona, per la seva banda, mostra unes variacions 

d’ambdues taxes molt similars, de 2,4 punts percentuals en el cas dels homes i de 2,1 

punts en el de les dones. 
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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 conjunt de Catalunya és molt similar al de la població 

ocupada, atès 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 (74,3%), el 10,4% a la de Tarragona i 

el 9,6% a Girona. Lleida és la demarcació que registra un pes inferior en la distribució 

de la població assalariada, amb només el 5,7% del total de Catalunya. 

Taula 4.1.9. Població assalariada de 16 anys i més per províncies (4t trimestre 2012-2013) 

 2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Barcelona 1.743.441 1.760.763 17.322 1,0 

Girona 225.837 227.984 2.147 1,0 

Lleida 127.048 133.958 6.910 5,4 

Tarragona 246.304 247.707 1.403 0,6 

Total 2.342.630 2.370.412 27.782 1,2 

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

 
Gràfic 4.1.10. Taxa de salarització de la població de 16 anys i més per províncies 
(4t trimestre 2012-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 
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Tot analitzant les dades absolutes de la població assalariada per al quart trimestre del 

2013, s’observa que aquesta augmenta a totes les províncies respecte del mateix 

període del 2012. Destaca el cas de Barcelona, ja que del total de 27.782 persones 

assalariades més a tot Catalunya, el 62,3% correspon a aquesta província (17.322 

persones assalariades més). 

Si observem les taxes de salarització, comprovem com a finals del 2013, Barcelona i 

Girona presenten resultats decreixents. En el cas de Barcelona la variació és de 0,8 

punts percentuals menys, mentre que a Girona disminueix 0,2 punts percentuals. 

Contràriament, Lleida i Tarragona experimenten increments de les taxes de 

salarització, de 0,5 punts percentuals i 0,2 punts, respectivament. 

Taula 4.1.11. Població assalariada de 16 anys i més per províncies i per sexes 
(4t trimestre 2012-2013) 

  
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Homes Barcelona 861.215 871.508 10.293 1,2 

 
Girona 109.508 110.558 1.050 1,0 

 
Lleida 64.223 69.712 5.489 8,5 

 
Tarragona 128.693 131.704 3.011 2,3 

 
Total 1.163.639 1.183.482 19.843 1,7 

      
Dones Barcelona 882.226 889.255 7.029 0,8 

 
Girona 116.329 117.426 1.097 0,9 

 
Lleida 62.825 64.246 1.421 2,3 

 
Tarragona 117.611 116.003 -1.608 -1,4 

 
Total 1.178.991 1.186.930 7.939 0,7 

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

 
Pel que fa a l’anàlisi de la població assalariada del territori català per sexes, s’aprecia 

que són els homes assalariats els que experimenten un increment més acusat (19.843 

assalariats més), tot i que les dones també registren augments (7.939 assalariades 

més). Així mateix, en l’àmbit provincial també s’observa un increment a tots els 

territoris i en ambdós sexes. La demarcació de Tarragona suposa l’única excepció, ja 

que la població assalariada femenina decreix un 1,4%. Lleida, per contra, registra 

l’augment més important de persones assalariades, en els dos sexes, atès que els 

homes assalariats creixen un 8,5% i les dones assalariades un 2,3%. 

L’anàlisi de la taxa de salarització per sexes ens mostra com la província de Barcelona 

és l’única que presenta variacions interanuals negatives, tant en el cas dels homes 

(0,4 punts percentuals menys) com en el de les dones (1,4 punts percentuals menys). 

A la resta de territoris es dóna un comportament diferencial segons els sexes, ja que 

les taxes de salarització masculines augmenten mentre que les taxes femenines 

disminueixen. Més concretament, en el cas dels homes, les taxes s’incrementen en 0,4 
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punts percentuals a Girona, 1,3 a Lleida i 1,6 a Tarragona; mentre que pel que fa a les 

dones, les taxes de salarització disminueixen en 1 punt percentual a Girona, 0,5 a 

Lleida i 1,4 a Tarragona. Totes les taxes de salarització provincials femenines es 

troben per sota de la mitjana catalana (un 87%), exceptuant Barcelona, que és 1,2 

punts percentuals més elevada. Pel que fa a les taxes de salarització provincials 

masculines, s’observa com són notablement més baixes que les de les dones, 

amb un diferencial entre els dos sexes superior a 6 punts i que, en el cas de Lleida, 

arriba fins als 11,7 punts de diferència a favor del col·lectiu femení. 

Taula 4.1.12. Taxa de salarització de les persones de 16 anys i més per províncies i 
per sexes (4t trimestre 2012-2013) 

  2012 2013 Variació en punts percentuals 

Homes Barcelona 81,0 80,6 -0,4 

 Girona 73,2 73,5 0,4 

 Lleida 67,7 69,0 1,3 

 Tarragona 76,7 78,3 1,6 

     
Dones Barcelona 89,5 88,2 -1,4 

 Girona 85,2 84,2 -1,0 

 Lleida 81,2 80,7 -0,5 

 Tarragona 86,2 84,8 -1,4 

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

 

Temporalitat 

Quan s’analitza la població assalariada resulta pertinent concretar-ne també la 

contractació temporal, perquè és un dels indicadors de precarietat laboral per 

excel·lència. A finals del 2013, la salarització del conjunt de Catalunya ha estat positiva 

(27.783 persones més respecte del mateix període del 2012), a causa de l’ocupació 

temporal, que ha augmentat en 37.892 efectius. L’ocupació indefinida, al contrari, ha 

patit un descens de 10.109 persones assalariades. 

Taula 4.1.13. Població assalariada de 16 anys amb contracte temporal i més, 
per províncies  (4t trimestre 2012-2013) 

 
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Barcelona 295.499 326.379 30.880 10,5 

Girona 40.902 40.933 31 0,1 

Lleida 18.674 20.053 1.379 7,4 

Tarragona 51.637 57.239 5.602 10,8 

Total 406.712 444.604 37.892 9,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 
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La població assalariada amb contracte temporal ha augmentat a les quatre províncies 

catalanes, tot i que aquest increment és especialment destacable a Barcelona i 

Tarragona, amb unes variacions del 10,5% i el 10,8%, respectivament, entre el quart 

trimestre del 2012 i el mateix trimestre del 2013. Per importància, les segueix la 

demarcació de Lleida, amb un augment de la contractació temporal del 7,4%, mentre 

que Girona és manté gairebé igual (un 0,1% més). 

Gràfic 4.1.14. Taxa de temporalitat de la població de 16 anys i més per províncies 
(4t trimestre 2012-2013) 

 

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

 
Quan analitzem la taxa de temporalitat comprovem que no hi ha un 

comportament uniforme a les quatre províncies catalanes. 

D’una banda, tenim Girona, on la taxa de temporalitat experimenta un descens gairebé 

imperceptible de 0,1 punts. De l’altra, tenim Barcelona, Lleida i Tarragona, que 

presenten un augment de les seves taxes de temporalitat respecte de l’any 2012, ja 

que Barcelona creix 1,6 punts percentuals; Lleida, 0,3 punts, i Tarragona, 2,1 punts 

més. 

Tot observant les dades de contractació temporal en funció del sexe, veiem com en el 

cas masculí augmenta a totes les províncies, amb especial intensitat a Lleida (17,3% 

més) i Barcelona (16,5% més). Per contra, en el cas de les dones, la contractació 

temporal també s’incrementa a Barcelona (5% més) i Tarragona (8,8% més), mentre 
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que tant a Girona com a Lleida es produeix un descens d’aquesta modalitat de 

contractació, d’un 2,1% i un 2,7% menys, respectivament. 

Taula 4.1.15. Població assalariada de 16 anys i més amb contracte temporal, 
per províncies i per sexes (4t trimestre 2012-2013) 

  
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Homes Barcelona 140.373 163.498 23.125 16,5 

 
Girona 18.223 18.736 513 2,8 

 
Lleida 9.405 11.036 1.631 17,3 

 
Tarragona 26.310 29.671 3.361 12,8 

 
Total 194.311 222.941 28.630 14,7 

      
Dones Barcelona 155.126 162.881 7.755 5,0 

 
Girona 22.679 22.197 -482 -2,1 

 
Lleida 9.269 9.017 -252 -2,7 

 
Tarragona 25.327 27.568 2.241 8,8 

 
Total 212.401 221.663 9.262 4,4 

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

 

Taula 4.1.16. Taxa de temporalitat de la població de 16 anys i més per províncies i 
per sexes (4t trimestre 2012-2013) 

  2012 2013 Variació en punts percentuals 

Homes Barcelona 16,3 18,8 2,5 

 Girona 16,6 16,9 0,3 

 Lleida 14,6 15,8 1,2 

 Tarragona 20,4 22,5 2,1 

     

Dones Barcelona 17,6 18,3 0,7 

 Girona 19,5 18,9 -0,6 

 Lleida 14,8 14,0 -0,7 

 Tarragona 21,5 23,8 2,2 

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

 
La taxa de temporalitat presenta una distribució diferent en funció del sexe. En el cas 

dels homes, la taxa augmenta a totes les províncies, i creix de manera més destacada 

a Barcelona (2,5 punts percentuals més) i Tarragona (2,1 punts). La taxa de 

temporalitat femenina també s’incrementa a les províncies de Barcelona (0,7 punts 

percentuals més) i Tarragona (2,2 punts). Per contra, Girona i Lleida registren 

disminucions en les seves taxes, de 0,6 punts i 0,7 punts, respectivament. 
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Atur 

L’atur és l’indicador principal de qualsevol anàlisi del mercat de treball i permet 

conèixer la situació econòmica d’un territori en un període concret. En el quart 

trimestre del 2013, Catalunya registra un total de 819.284 persones en situació d’atur. 

Més del 70% de la població aturada es concentra a la província de Barcelona. Girona i 

Tarragona en sumen una quarta part, i Lleida registra la proporció més baixa de 

persones aturades, un 4,3%. 

Taula 4.1.17. Població aturada de 16 a 64 anys per províncies (4t trimestre 2012-2013) 

 
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Barcelona 649.907 579.375 -70.532 -10,9 

Girona 91.498 91.950 452 0,5 

Lleida 37.339 34.986 -2.353 -6,3 

Tarragona 104.665 112.973 8.308 7,9 

Total 883.409 819.284 -64.125 -7,3 

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

 
 
Gràfic 4.1.18. Taxa d’atur de les persones de 16 a 64 anys per províncies 
(4t trimestre 2012-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 
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L’evolució de la població aturada en el període de referència trenca la tendència de 

creixement de l’atur, ja que trobem 64.125 persones aturades menys a tot Catalunya, 

entre el quart trimestre del 2012 i el del 2013. Percentualment, Barcelona és la 

demarcació on més disminueix l’atur, un 10,9%, seguida de Lleida, que experimenta 

un descens del 6,3%. En la banda oposada, trobem les províncies de Girona i, 

sobretot, Tarragona, que continuen patint un augment de les persones aturades. En el 

cas de Girona aquest increment és del 0,5%, mentre que a Tarragona l’atur creix un 

7,9% més.  

En relació amb la taxa d’atur, la seva evolució durant el període d’anàlisi presenta uns 

resultats positius a totes les províncies, amb l’única excepció de Tarragona, on la taxa 

augmenta 1,3 punts i se situa en el 27,1%. El descens més destacat és el que registra 

Barcelona, de 2,4 punts, seguida de Lleida, amb 1,7 punts menys i, en darrer lloc, de 

Girona, que gairebé no varia, amb només 0,1 punts menys. 

Taula 4.1.19. Població aturada de 16 a 64 anys per províncies i per sexes 
(4t trimestre 2012-2013) 

  
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Homes Barcelona 350.063 308.029 -42.034 -12,0 

 
Girona 52.617 51.146 -1.471 -2,8 

 
Lleida 20.614 19.021 -1.593 -7,7 

 
Tarragona 56.270 61.994 5.724 10,2 

 
Total 479.564 440.190 -39.374 -8,2 

      
Dones Barcelona 299.844 271.346 -28.498 -9,5 

 
Girona 38.881 40.804 1.923 4,9 

 
Lleida 16.725 15.965 -760 -4,5 

 
Tarragona 48.395 50.979 2.584 5,3 

 
Total 403.845 379.094 -24.751 -6,1 

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

 
Pel que fa a les diferències entre homes i dones s’observa que, en nombres absoluts, 

la població aturada masculina supera la femenina, atès que durant el període d’anàlisi 

els homes representen el 53,7% del conjunt de persones aturades mentre que les 

dones aturades són el 46,3%. D’aquesta manera, es torna a evidenciar que els homes 

són els que pateixen amb més intensitat els estralls de la crisi actual. 

El col·lectiu masculí registra descensos del nombre de persones aturades a tres de les 

quatre províncies catalanes, entre el quart trimestre del 2012 i el mateix trimestre del 

2013. Barcelona és el territori que presenta un decrement més acusat de l’atur, del 

12%, seguida de Lleida, amb un 7,7% menys i, en tercer lloc, de Girona, amb un 2,8% 

d’homes aturats menys. Tarragona, al contrari, pateix un augment del nombre d’homes 

desocupats, que creix un 10,2%. La situació de les dones és una mica diferent a la 
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dels homes, ja que la variació interanual de la població desocupada mostra que l’atur 

femení s’ha reduït tant a Barcelona (9,5% menys) com a Lleida (4,5% menys), mentre 

que s’ha incrementat a les demarcacions de Girona (4,9% més) i, sobretot, a 

Tarragona (5,3% més). 

Taula 4.1.20. Taxa d’atur de la població de 16 a 64 anys per províncies i per sexes 
(4t trimestre 2012-2013) 

  
2012 2013 Variació en punts percentuals 

Homes Barcelona 25,0 22,3 -2,7 

 
Girona 26,1 25,6 -0,5 

 
Lleida 18,0 15,9 -2,1 

 
Tarragona 25,3 27,1 1,7 

     
Dones Barcelona 23,6 21,4 -2,2 

 
Girona 22,3 22,8 0,5 

 
Lleida 17,9 16,8 -1,1 

 
Tarragona 26,4 27,2 0,8 

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 Barcelona i Lleida disminueixen les dues taxes, entre el 

quart trimestre del 2012 i el mateix trimestre del 2013. En el cas de Girona, en canvi, 

la taxa d’atur dels homes decreix (0,5 punts percentuals menys), mentre que la 

taxa d’atur de les dones s’incrementa (0,5 punts més). Tarragona és la província 

que presenta uns pitjors resultats, ja que augmenten tant la taxa d’atur 

masculina (1,7 punts més) com la femenina (0,8 punts més). 

 

Temps d’estada a l’atur 

A continuació s’analitza el temps d’estada a l’atur de les persones a les diferents 

províncies catalanes en el quart trimestre del 2013.  La franja de durada de l’atur entre 

6 mesos i 1 any és la que concentra una proporció inferior a totes les províncies, amb 

percentatges compresos entre el 10,4% i el 15,7%. El percentatge més elevat de 

persones aturades de curta durada (menys de 6 mesos) es dóna a Lleida i arriba al 

36,8% de persones desocupades. 

A l’altre extrem, es poden destacar els casos de Barcelona i Tarragona, les quals 

presenten un volum de persones desocupades que fa més de 2 anys que no tenen 

feina del 37,8% i del 39% sobre el total de població aturada, respectivament. Aquests 

percentatges superen la mitjana catalana (37,4%).  
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Taula 4.1.21. Població aturada per províncies i temps d’estada a l’atur (4t trimestre 2013) 

 Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Menys 6 mesos 26,3 32,2 36,8 32,6 

De 6 mesos a 1 any 15,7 15,0 13,8 10,4 

De 1 a 2 anys 20,2 19,4 14,6 17,9 

Més de 2 anys 37,8 33,5 34,8 39,0 

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

* Població que ha treballat prèviament 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 

 
Taula 4.1.22. Nombre de persones aturades, per províncies i temps d’estada a l’atur 
(4t trimestre 2012-2013)  

 Barcelona Girona Lleida Tarragona 

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

Menys 6 mesos -23.363 -14,7 -1.058 -3,9 -67 -0,6 219 0,7 

De 6 mesos a 1 any -13.071 -13,9 -2.701 -18,1 -1.950 -30,8 -4.648 -30,1 

De 1 a 2 anys -8.497 -7,6 811 5,4 897 24,0 1.605 9,5 

Més de 2 anys -24.171 -11,1 2.617 10,6 452 4,3 10.664 35,8 

Total -69.102 -11,8 -331 -0,4 -668 -2,1 7.840 8,2 

* Població que ha treballat prèviament. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 

 
En el darrer trimestre del 2013, a Lleida, hi ha un increment del 24% de persones 

aturades que fa entre 1 i 2 anys que es troben sense feina, respecte del mateix 

període del 2012. Girona i Tarragona també experimenten un augment, del 5,4% i el 

9,5%, respectivament, mentre que a Barcelona el volum de persones amb aquesta 

estada a l’atur es redueix un 7,6%. 

Les persones que fa més de 2 anys que són a l’atur registren un creixement més 

acusat. A Tarragona és del 35,8%, i a Girona, del 10,6%. A Barcelona, per contra, les 

persones aturades de més llarga durada han disminuït un 11,1% en el període de 

referència. 

Finalment, observem com, en conjunt, disminueixen tant les persones aturades de 

menys d’un any (46.639 persones menys), com les que superen l’any de durada 

a l’atur (15.622 persones desocupades menys). 

El 2013, les províncies de Barcelona i Lleida són les que presenten uns resultats dels 

diferents indicadors del mercat de treball més favorables. Barcelona és el territori que 

reuneix el major volum de població total activa, així com també de població ocupada i 

assalariada del conjunt de Catalunya. És l’única província que perd població activa, tot 

i que també és la que presenta un major augment de la població ocupada i també de 

l’assalariada. Barcelona, juntament amb Lleida, són les dues úniques províncies on ha 
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disminuït l’atur durant el període d’anàlisi. Lleida mostra un comportament semblant a 

Barcelona, tot i que amb menor intensitat.  

Girona i Tarragona presenten uns resultats menys positius. Tarragona registra el major 

increment tant de la contractació temporal com de l’atur, mentre que a Girona l’atur 

també augmenta, però de manera més moderada. 

 

4.2. Anàlisi comarcal de l’atur registrat, la contractació 
registrada i l’afiliació a la Seguretat Social 

En aquest apartat de l’anàlisi territorial del mercat de treball, s’ha volgut conèixer 

l’evolució des del 2009 i per comarques de l’atur registrat, la contractació registrada i 

l’afiliació a la Seguretat Social.  

L’anàlisi de l’atur en un àmbit territorial inferior a la província es troba limitada al 

tractament de les dades disponibles de l’atur registrat publicades pels serveis públics 

d’ocupació. Cal comentar 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 significatives respecte de l’EPA, que és la font principal en les 

anàlisis del mercat de treball i la que adopta criteris de classificació internacionals. 

L’inconvenient és que l’EPA no proporciona dades desagregades a escala comarcal o 

inferior. 

L’elaboració de les dades de l’atur i la contractació registrada difereix de la 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 el darrer dia 

de cada mes a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya. D’aquest registre 

s’exclouen alguns col·lectius que sí que estan recollits 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. 

Concretament, en aquest apartat s’ha analitzat la situació de l’atur a Catalunya l’any 

2013 i com ha evolucionat des del 2009 per comarques. La mateixa anàlisi, l’hem feta 

sobre la contractació registrada i l’afiliació a la Seguretat Social. 
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4.2.1. Tendència de l’atur registrat comarcal, 2009-2013 

L’anàlisi territorial a escala comarcal permet conèixer les diferències existents entre 

comarques en relació amb el nombre anual mitjà de persones que consten com a 

registrades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i quina ha estat la 

tendència de l’atur registrat en cada territori. 

Malauradament, totes les comarques catalanes han patit un increment del nombre 

mitjà de persones aturades registrades, però no ho han fet amb la mateixa intensitat. 

Si bé la mitjana catalana se situa en un 24,6% d’augment, la comarca del Ripollès 

destaca per ser la que presenta l’increment més lleu i trobar-se més lluny de la 

tendència general. Concretament, aquesta comarca ha patit un augment del 2,5% en 

relació amb el 2009 o, el que és el mateix, 22,1 punts percentuals menys que el global 

de Catalunya. 

Taula 4.2.1.1. Comarques amb el menor increment d’atur (2009-2013) 

 

Mitjana atur Variació Variació Dif. respecte mitjana catalana 
(punts percentuals) 

registrat 2013 2009-2013 (N) 2009-2013 (%) 

Ripollès 1.701 41 2,5 -22,1 

Garrotxa 3.538 422 13,6 -11 

Cerdanya 881 111 14,5 -10,1 

Segarra 1.359 173 14,6 -10,0 

Bages 16.145 2.266 16,3 -8,3 

Solsonès 914 141 18,2 -6,4 

Baix Empordà 10.729 1.669 18,4 -6,2 

Osona 13.455 2.128 18,8 -5,8 

Catalunya 637.295 125.686 24,6 -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

 
Taula 4.2.1.2. Comarques amb el major increment d’atur (2009-2013) 

 

Mitjana atur 
registrat 2013 

Variació 2009-
2013 (N) 

Variació 2009-
2013 (%) 

Dif. respecte la mitjana 
catalana (punts percentuals) 

Priorat 625 217 53,0 28,4 

Pallars Jussà 860 294 52,0 27,4 

Ribera d'Ebre 1.620 518 46,9 22,3 

Montsià 6.403 1.847 40,5 15,9 

Terra Alta 651 184 39,4 14,8 

Garrigues 1.127 313 38,4 13,8 

Alt Urgell 1.290 349 37,1 12,5 

Segrià 16.206 4.296 36,1 11,5 

Catalunya 637.295 125.686 24,6  -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 
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Per contra, la comarca que presenta la tendència més accentuada i negativa és el 

Priorat, que ha augmentat un 53% el nombre mitjà de persones aturades en 

aquests darrers quatre anys, seguit del Pallars Jussà, amb un 52% d’augment. 

El mapa de tendència de l’atur ens mostra els diferents increments que s’han donat 

al territori català, i podem constatar com la Franja de Ponent i les Terres de l’Ebre han 

estat els territoris més castigats. Per contra, el Ripollès és la comarca que presenta 

l’increment més lleu. 

Mapa 1 de tendència de l’atur registrat per comarques (2009-2013) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 
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4.2.2. Tendència de la contractació registrada comarcal, 2009-2013 

Tot i que parlar de contractació registrada no és sinònim ni d’ocupació ni de població 

assalariada, és una informació que ens permet entendre part de la realitat del mercat 

de treball a un nivell territorial inferior a la província. Per això, hem volgut conèixer 

l’evolució entre els anys 2009 i 2013 de la contractació registrada, tant temporal com 

indefinida. 

En aquest sentit, la tendència de la contractació global ha estat creixent, concretament 

en un 4% i 83.874 contractes més l’any 2013, en relació amb el 2009. S’ha de 

destacar, però, que aquest creixement només ha estat possible per un augment 

de la contractació temporal (7,3% més), ja que la indefinida s’ha reduït i ho ha fet 

de manera intensa (–17%). 

L’anàlisi de l’evolució de la contractació registrada indefinida per comarques ens 

permet veure com totes les comarques presenten una tendència negativa en 

aquests darrers quatre anys.  

En aquest sentit, les comarques amb les xifres més negatives són el Pallars Sobirà (–

60,4%), el Montsià (–51,7%), el Baix Ebre (–42,7%) i la Conca de Barberà (–

39,7%). Aquestes comarques són les que presenten els resultats més allunyats i 

negatius del global de Catalunya (–17%). 

Taula 4.2.2.1. Comarques amb major reducció de la contractació indefinida (2009-2013) 

 
Mitjana 2013 

Variació 
2009-2013 (N) 

Variació 
Dif. respecte la mitjana catalana 

(punts percentuals) 

Pallars Sobirà 167 -255 -60,4 -43,5 

Montsià 1.041 -1.116 -51,7 -34,8 

Baix Ebre 1.290 -961 -42,7 -25,7 

Conca de Barberà 350 -230 -39,7 -22,7 

Segarra 456 -281 -38,1 -21,2 

Catalunya 234.699 -47.931 -17,0  -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

 
Per contra, les comarques amb les reduccions de contractació indefinida més lleus, 

han estat la Cerdanya (–2,4%), el Maresme (–3,4%), el Baix Empordà (–4,9%) i el 

Ripollès (–8,8%). 
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Taula 4.2.2.2. Comarques amb menor reducció de la contractació indefinida (2009-2013) 

 
Mitjana 

Variació 
2009-2013 (N) 

Variació 
Dif. respecte la mitjana catalana 

(punts percentuals) 

Cerdanya 724 -18 -2,4 14,5 

Maresme 10.922 -389 -3,4 13,5 

Baix Empordà 5.216 -268 -4,9 12,1 

Ripollès 516 -50 -8,8 8,1 

Vallès Occidental 25.156 -3.365 -11,8 5,2 

Catalunya 234.699 -47.931 -17,0  -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

 
La contractació temporal ha tingut un comportament més irregular en aquests quatre 

anys, ja que hi ha comarques que han incrementat i comarques que han reduït les 

xifres de la contractació temporal. 

En aquest sentit, cal destacar que són 10 les comarques que han reduït la 

contractació total, tant la contractació indefinida com la temporal. 

Taula 4.2.2.3. Comarques que han reduït la contractació temporal (2009-2013) 

 
Mitjana 2013 

Variació 
2009-2013 (N) 

Variació 
2009-2013 (%) 

Urgell 7.191 -19 -0,3 

Alt Camp 12.110 -347 -2,8 

Ribera d'Ebre 4.977 -357 -6,7 

Pallars Sobirà 2.386 -214 -8,2 

Pallars Jussà 1.663 -205 -11,0 

Alt Urgell 3.411 -447 -11,6 

Terra Alta 1.371 -195 -12,5 

Segarra 2.736 -597 -17,9 

Alta Ribagorça 1.048 -241 -18,7 

Solsonès 2.135 -520 -19,6 

Catalunya 1.926.255 131.805 7,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

 
D’altra banda, hi ha comarques que sí que han incrementat la contractació temporal en 

el període de temps analitzat.  

El Pla de l’Estany és la comarca que encapçala la llista de comarques amb major 

increment de contractació temporal, amb un 77,5% d’augment, més de 70 punts 

percentuals per sobre de la mitjana catalana. En segon lloc, però a molta distància, hi 

trobem el Priorat, amb un increment del 32,8%, i les Garrigues, amb un 23,1%. Cal 

tenir en compte que aquestes comarques han reduït la contractació indefinida amb 
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xifres que no són de les més elevades, però sí que estan entorn de la mitjana 

catalana. Per tant, no és positiva la tendència creixent de la contractació temporal 

d’aquests territoris. 

Taula 4.2.2.4. Comarques amb major increment de la contractació temporal (2009-2013) 

 
Mitjana 2013 

Variació 
2009-2013 (N) 

Variació 
2009-2013 (%) 

Pla de l'Estany 10.238 4.470 77,5 

Priorat 2.779 686 32,8 

Garrigues 4.874 916 23,1 

Anoia 22.212 4.058 22,4 

Bages 37.604 6.362 20,4 

Catalunya 1.926.255 131.805 7,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

 

4.2.3. Tendència de l’afiliació de persones ocupades a la Seguretat Social per 

comarques (2009-2013) 

Si bé la contractació registrada no ens permet saber el nombre de persones ocupades, 

o el nombre de llocs de treball creats o destruïts, perquè el registre de la contractació 

reflecteix el nombre de contractes i no el de persones contractades ni el de llocs de 

treball ocupats, l’afiliació de persones ocupades a la Seguretat Social ens permet 

conèixer l’evolució d’altes i baixes i, per tant, l’entrada i la sortida del mercat de treball 

de les persones treballadores afiliades. 

Metodològicament, cal comentar que les dades emprades per elaborar aquest apartat 

de l’informe són referents al 3r trimestre del 2009 i del 2013, les més recents 

disponibles en el moment de fer aquesta anàlisi, ja que el 4t trimestre del 2013 no 

estava encara publicat. 

L’anàlisi comarcal de l’afiliació de persones ocupades a la Seguretat Social indica, 

d’entrada, que la pèrdua d’afiliació s’ha donat a tot el territori català, a excepció d’una 

comarca, el Ripollès. Aquesta comarca és l’única que presenta una evolució 

positiva de l’afiliació a la Seguretat Social, tot i que el resultat és gairebé 

testimonial, ja que el creixement ha estat entorn de l’1,6% i un total de 114 persones 

treballadores afiliades més en aquests darrers quatre anys. 

La tendència general per a Catalunya ha estat d’una reducció del 9% i 222.542 

persones treballadores menys afiliades a la Seguretat Social que el 2009. 
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Mapa 2 de tendència de l’afiliació de persones ocupades a la Seguretat Social (2009-
2013)  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

 
La caiguda més accentuada de l’afiliació de persones ocupades, la presenta la 

Ribera d’Ebre, amb un 29,4% de reducció, fet que suposa 1.155 persones 

treballadores afiliades menys. Seguidament, trobem el Montsià, amb una reducció del 

21%, i el Pallars Sobirà, amb un 20,7% menys.  

Per contra, les reduccions més lleus les presenten les comarques de la Segarra, amb 

un –3,6%; la Selva, amb un –5,4%, i el Pla de l’Estany, amb un –6,3%.   
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5. Treball autònom.  

 

Evolució 2008-2013 

En aquest capítol de l’estudi, s’ha 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 utilitzades per a analitzar el treball autònom corresponen a persones 

afiliades en alta a diferents règims per compte propi de la SS (RETA i R.E. treballadors 

del mar) mitjana anual del darrer dia de cada mes. Del total de persones treballadores 

per compte propi, la Direcció General d’Economia Social, del Treball Autònom i del 

Fons Social Europeu, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social només comptabilitza 

aquells treballadors autònoms pròpiament anomenats, però que legalment han o 

poden estar afiliats als règims esmentats. Aquests treballadors són aquells autònoms 

que no estan integrats en societats mercantils, cooperatives ni en altres entitats 

societàries. També s’exclouen els que figuren com a col·laboradors familiars i qui 

estan registrats formant part d’algun col·lectiu especial de treballadors. 

Considerem que aquesta estadística limita l’anàlisi al col·lectiu de persones que 

realment realitzen un treball autònom, ja que queden fora els empresaris amb o sense 

assalariats, aquells qui estan obligats a donar-se d’alta al RETA com per exemple els 

familiars de titulars de negocis amb els quals treballen i els autònoms econòmicament 

dependents (TRADE). A més, aquest col·lectiu està essent especialment vulnerable 

davant la crisi com any rere any hem pogut constatar. 

Al capítol específic sobre afiliació a la Seguretat Social, s’analitza el total de persones 

afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms, que agrupa el gruix de l’afiliació 

per compte propi a Catalunya. 

Els períodes analitzats són entre els anys 2008 i 2013, en una comparació que ens 

permetrà conèixer els canvis del perfil de les persones autònomes en relació amb el 

sexe, l’edat, el sector d’activitat i la nacionalitat, entre d’altres, en els pitjors moments 

de la crisi econòmica i els efectes que les noves polítiques laborals han tingut en 

aquest col·lectiu.  

A grans trets, però, podem dir que, el 2013, el perfil de persona treballadora per 

compte propi és majoritàriament masculí (66,1%), té entre 40 i 54 anys (44,5%), de 

nacionalitat espanyola (90,7%), del sector de serveis (76,5%), sense personal 

assalariat (81,0%), sense pluriactivitat (95,0%), amb més de 5 anys en l’activitat 
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(60,3%) i que cotitza per la base mínima de cotització (83,1%). En general, aquesta 

fotografia no difereix excessivament de la que es va presentar el 2012. 

Gràfic 5.1. Persones autònomes per sexes (2008-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
Són sobretot homes els que treballen per compte propi a Catalunya (66,1%), tot i que 

la proporció de dones ha anat lleugerament en augment, encara que la diferència del 

2012 al 2013 és pràcticament inapreciable (1,8%). 

Taula 5.2. Variació de les persones autònomes per sexes (2009-2013) 

 
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 

2012 -7.086 -3,3 -1.642 -1,6 -8.728 -2,7 

2013 -1.195 -0,6 1.842 1,8 647 0,2 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
La tendència respecte a l’any 2012 indica un cert repunt de població autònoma, amb 

un decreixement d’homes i un increment de dones. Si bé la variació total, el 2013, ha 

estat del 0,2% i 647 persones autònomes més, els homes han patit una pèrdua d’un 
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0,6% i 1.195 autònoms menys. Les dones han incrementat lleugerament el seu pes 

entre els treballadors autònoms, amb un creixement de 1.842 persones (1,8%), en 

relació amb el 2012. 

Gràfic 5.3. Persones autònomes, per grups d’edat (2008-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació 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, ja que un 44,5% del total es concentra en aquesta franja d’edat. Un 27,6% del 

total té entre 25 i 39 anys i un 26,1% 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, amb només un 1,8% del total del col·lectiu. 

Taula 5.4. Variació de les persones autònomes, per grups d’edat (2009-2013) 

 
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 -1.742 -2,0 

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

2012 -68 -1,5 -4.275 -4,8 -2.155 -1,5 -2.230 -2,6 

2013 931 20,3 508 0,6 574 0,4 -1.366 1,7 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 
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Podem veure que el col·lectiu de persones autònomes en la franja d’edat de 55 anys o 

més és l’únic que ha perdut actius en relació amb l’any anterior, amb 1.366 persones 

menys (–1,7%). Tota la resta de grups d’edat han tingut una variació positiva, malgrat 

que en les franges d’edat de 25 a 39 anys i de 40 a 54 anys, els percentatges de 

creixement són molt baixos (0,6% i 0,4%, respectivament). És en el grup de menors de 

25 anys que s’ha produït un creixement més important, amb 931 persones (20,3%) 

d’increment. 

Gràfic 5.5. Persones autònomes, per nacionalitat (2008-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
En relació amb la nacionalitat del col·lectiu de persones treballadores per compte 

propi, es pot afirmar que la gran majoria són autòctones, ja que un 90,7% són de 

nacionalitat espanyola (281.510 persones) davant del 9,3%, que és d’origen estranger 

(28.920 persones).  

La tendència d’ambdós col·lectius al llarg dels últims anys no ha estat la mateixa. Així 

com la població autòctona ha reduït el nombre de persones autònomes en un 0,3%, i 

una pèrdua de 886 actius, la població estrangera l’ha incrementada, en relació amb el 

2012, en 1.533 persones, fet que suposa un 5,6% més que el 2012. 

 

0 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

2008 
2009 

2010 
2011 

2012 
2013 

326.195 

308.244 

299.472 
291.864 282.396 

281.510 

26.762 
24.006 

24.963 
26.647 

27.387 
28.920 

Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 



 
 
 
 
 

 

L’ocupació a Catalunya, 2013 

78 

Taula 5.6. Variació de les persones autònomes, per nacionalitat (2009-2013) 

 
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 

2012 -9.468 -3,2 740 2,8 

2013 -886 -0,3 1.533 5,6 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació 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 5.7. Persones autònomes, per sectors d’activitat (2008-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
El 2013, un 76,5% del total del col·lectiu autònom treballava en activitats que 

s’inclouen en el sector dels serveis. A Catalunya, un total de 237.366 persones 

treballadores per compte propi s’ocupaven en aquest sector el 2013. Al sector de la 

construcció, s’hi ocupaven 35.966 persones autònomes, o el que és el mateix, un 
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11,6% del total del col·lectiu, mentre que al sector de l’agricultura se n’ocupaven 

20.022, un 6,4% del total.  

En menor proporció, trobem el col·lectiu que treballa en activitats relacionades amb la 

indústria, concretament 17.076 persones, un 5,5% del total de persones autònomes 

que treballen a Catalunya, a finals del 2013. L’únic sector que s’ha incrementat és el 

dels serveis, mentre que la resta s’han reduït en diversa mesura.  

Taula 5.8. Variació de les persones autònomes, per sectors d’activitat (2009-2013) 

 
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 

2012 -3.340 -1,4 -3.260 -8,1 -848 -3,9 -1.280 -6,7 

2013 2.975 1,3 -927 -2,5 -611 -3,0 -790 -4,4 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
Gràfic 5.9. Persones autònomes amb personal assalariat i sense (2008-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 
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Al llarg de l’últim any, podem observar com la tendència ha estat decreixent per a tots 

els sectors d’activitat, excepte per al sector de serveis. Tanmateix, aquesta pèrdua de 

persones autònomes no s’ha donat amb la mateixa intensitat en tots els sectors. 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 2013 hi han deixat de 

comptabilitzar com a persones autònomes 927 persones, fet que representa una 

reducció del 2,5% respecte del 2012. 

El segon sector d’activitat amb una pèrdua major ha estat la indústria, amb una 

caiguda del 4,4%, que correspon a 790 persones treballadores per compte propi, i 

l’agricultura, amb un 3,0%, que ha perdut 611 persones autònomes. Finalment, el 

sector de serveis no ha patit aquestes pèrdues, i s’ha incrementat en 2.975 persones, 

un 1,3%, en referència l’any 2012. 

El col·lectiu de persones autònomes a Catalunya es caracteritza majoritàriament pel 

fet de no tenir personal assalariat al seu càrrec. L’any 2013, un 81,0% del total eren 

persones treballadores sense personal assalariat, això significa exactament 251.365 

persones, un increment de 1.972 persones (0,8%). El 19% restant, o el que és el 

mateix, 59.065 persones autònomes, sí que tenen personal assalariat al seu càrrec. 

Taula 5.10. Variació de les persones autònomes amb personal assalariat i sense 
(2009-2013) 

 
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 

2012 -12.966 -4,9 4.238 7,5 

2013 1.972 0,8 -1.325 -2,2 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
L’evolució de les persones que treballen per compte propi sense personal assalariat a 

càrrec és positiva, ha crescut en 1.972 persones, un 0,8% més respecte el 2012. En 

canvi, el col·lectiu de persones autònomes amb personal assalariat a càrrec té una 

tendència negativa de 1.325 persones menys, un 2,2%. Això permet veure l’impacte 

de la crisi, molt més acusat, proporcionalment, en el cas dels autònoms amb 

treballadors a càrrec, fet que és doblement negatiu, ja que cau l’activitat del treball 

autònom i, al mateix temps, es destrueix ocupació de persones assalariades. 

La gran majoria de persones autònomes es caracteritza per no tenir pluriactivitat. Per 

pluriactivitat entenem les persones que treballen en més d’un règim de la Seguretat 

Social al mateix temps: per exemple al règim especial d’autònoms i al règim general 

com a assalariades. Un 95,4% del total no té pluriactivitat, i això significa 295.046 
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persones autònomes, davant del 5,0% del total, que sí que té pluriactivitat (15.384 

persones per compte propi). 

Gràfic 5.11. Persones autònomes amb pluriactivitat i sense (2008-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 

Taula 5.12. Variació de les persones autònomes amb pluriactivitat i sense (2009-2013) 

 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 

2012 -7.922 -2,6 -806 -5,4 

2013 -491 -0,2 1138 8,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
Si tenim en compte el creixement del nombre de persones autònomes amb 

pluriactivitat, podem afirmar que han crescut un 8,0% i 1.138 persones més que 

comptabilitzen el treball per compte propi amb l’activitat en un altre règim. D’altra 

banda, respecte al 2012 hi ha 491 persones autònomes menys sense pluriactivitat, 
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decreixement que suposa un 0,2%. Per tant, la reducció del nombre de persones que 

treballen per compte propi s’ha donat per als qui no tenen pluriactivitat.  

Gràfic 5.13. Persones autònomes, per antiguitat en l’activitat (2008-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
Com ja hem comentat a l’inici d’aquest capítol, a Catalunya, la majoria del col·lectiu 

autònom es caracteritza per estar-se més de 5 anys en l’activitat; exactament, un 

60,3% del total tenen aquesta antiguitat o, el que és el mateix, 187.227 persones el 

2013. 

En força menys mesura, al grup d’entre 1 i 3 anys a l’activitat, hi trobem un 15,4% del 

total, que signifiquen 47.772 persones autònomes, i al de 3 a 5 anys hi ha un total de 

27.869 persones autònomes, la qual cosa suposa un 9,0% del total. 

També trobem 26.223 persones que fa menys de 6 mesos que estan en l’activitat, és a 

dir, que fa poc que s’hi han iniciat. Aquest grup suposa un 8,4% del total del col·lectiu 

autònom.  
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Finalment, un 6,9% del total de persones que treballen per compte propi fa entre 6 

mesos i 1 any que estan en l’activitat, i això suposa un total de 21.339 persones 

autònomes.  

Taula 5.14. Variació de les persones autònomes, per antiguitat en l’activitat (2009-2013) 

 
Menys de6 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 

2012 -162 -0,8 398 2,1 2.702 6,1 -16.683 -38,9 5.017 2,6 

2013 5.763 28,2 2.095 10,9 1.041 2,2 1.688 6,4 -9.940 -5,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
Si ens fixem en l’evolució respecte del 2012, 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 5 anys que treballa per 

compte propi, amb una caiguda del 5,0%  

Més concretament, s’ha incrementat en un 10,9% i 2.095 persones treballadores per 

compte propi més que fa entre 6 mesos i 1 any que ho són, i ha crescut en un 2,2% i 

1.041 persones autònomes el col·lectiu autònom que fa entre 1 i 3 anys que ho és.  

El col·lectiu de persones autònomes que fa menys de 6 mesos que estan en activitat 

ha patit un increment realment important, amb un 28,2% i 5.763 persones més 

autònomes.  

Ha canviat la tendència a decréixer del nombre de persones autònomes que fa entre 3 

i 5 anys que treballen per compte propi, que s’ha incrementat en 1.688 persones i un 

6,4%.  

El grup de persones amb més antiguitat, és a dir, més de 5 anys com a autònom, ha 

patit un decreixement de 9.940 persones, una caiguda del 5,0%.  

Aquestes dades evidencien que, cada cop més persones, inicien un projecte 

d’autoocupació, però que moltes d’elles fracassen en l’intent i cada cop menys 

persones autònomes poden continuar la seva activitat per sobre dels 5 anys. 

Taula 5.15. Persones autònomes, per imports de base de cotització (2008-2013) 

 

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 

2012 253.733 13.722 12.433 25.578 4.317 309.783 

2013 257.971 13.693 10.728 23.754 4.284 310.430 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 
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Si ens fixem en els imports de base de cotització de les persones autònomes a 

Catalunya per a l’any 2013, la gran majoria cotitza per la base mínima, concretament 

254.971 persones del total, xifra que suposa un 83,1% del total.  

Tot seguit, però a molta diferència, trobem que un 7,7% del total cotitza entre dues i 

tres vegades la base mínima de cotització. En aquest cas, són 23.754 persones 

autònomes.  

Un 4,4% del total del col·lectiu autònom, xifra que representa 13.693 persones, 

cotitzen entre la base mínima i 1,5 vegades aquesta. I, finalment, un 1,4% del total 

cotitza més de tres vegades la base mínima, i això representa 4.284 persones que 

treballen per compte propi.  

Taula 5.16. Variació de les persones autònomes, segons imports de base de cotització 
(2009-2013) 

 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 

2012 -3.079 -1,2 -3.746 -21,4 -20.841 -62,6 19.117 295,9 -179 -4,0 

2013 4.238 1,7 -29 -0,2 -1.705 -13,7 -1.824 -7,1 -33 -0,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
Finalment, si ens fixem en l’evolució dels imports de base de cotització, es pot veure 

que només ha augmentat el grup de persones que cotitzen per la base mínima, en 

4.238 persones (1,7%). La resta de grups s’han reduït: 0,2% entre la base mínima i 1,5 

vegades la base mínima (29 persones menys), 13,7% entre 1,5 i 2 vegades la base 

mínima (1.705 persones menys), 7,1% entre 2 i 3 vegades la base mínima (1.824 

persones menys) i 0,8% en persones que cotitzen més de 3 vegades la base mínima 

(33 persones menys). 

De nou, aquestes dades evidencien la precarietat i la incertesa del treball autònom, 

que provoca que es cotitzi per la base mínima per reduir despeses al mínim. 

L’altíssima cotització per bases mínimes i el fet que, segons dades del Ministeri 

d’Ocupació i Seguretat Social, sols el 13,1% cotitzi per la cobertura de contingències 

professionals, ens assenyala que la protecció del col·lectiu és molt feble i les 

perspectives de pensions futures molt baixes.  

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 anys. En aquest sentit, el degoteig 

ha estat constant, malgrat que l’any 2013 deixa una xifra lleugerament superior, amb 
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310.430 persones que treballen per compte propi. Aquest increment, sobretot s’ha 

produït entre les dones. 

Quant als diversos grups d’edat, es pot apreciar una evolució molt similar i l’augment 

de persones autònomes d’origen estranger i la reducció de les d’origen espanyol. 

L’increment en dones i persones immigrants ens assenyala els grups més castigats 

per l’atur, de manera que la seva incorporació al treball autònom seria una resposta a 

aquesta realitat. 

 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. També la indústria ha patit un fort retrocés, mentre que el sector de serveis 

s’ha mantingut amb lleugeres caigudes o lleugers increments.  

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 és un sector que 

té un paper molt important en la nostra economia, i l’autoocupació pot resultar una 

sortida eficaç a la situació d’atur. En aquest sentit, moltes persones veuen 

l’autoocupació com una alternativa a la situació d’atur en determinats casos.  

Per tant, és interessant destacar que el grup de persones que fa menys de 6 mesos 

que cotitza com a autònom ha sofert un important creixement (28,2%), juntament amb 

el d’entre 6 i 11 mesos (10,9%), la qual cosa demostra que la crisi està empenyent 

moltes persones al treball autònom. L’impacte de la crisi, que fa molt difícil trobar una 

feina assalariada, està provocant que les xifres de persones que passen a treballar 

com a autònomes s’hagi incrementat lleugerament en aquest últim any.  

També s’ha de tenir en compte el fet que només la població estrangera presenta xifres 

positives en el nombre d’autònoms, mentre que el de la població autòctona només fa 

que reduir-se des del 2009. Hauríem de plantejar-nos, per tant, el tòpic sobre la cultura 

emprenedora de la població catalana, quan qui està mantenint l’increment del col·lectiu 

és la població estrangera establerta al país. 

Aquestes dades de l’últim any són positives, especialment si tenim en compte que es 

produeixen en un context de dificultat general per la crisi, les taxes negatives de 

consum i els problemes de finançament de les empreses. A més, les dades assoleixen 

tot el seu valor si les comparem amb Espanya, on s’ha produït una caiguda en el 

treball autònom.  

La principal conclusió és que cal ajudar a consolidar i augmentar el treball per compte 

propi, que no pot ser només una sortida momentània davant l’atur massiu, sinó una 

decisió responsable amb un suport real i permanent de les administracions, ja que la 

seva aportació pot contribuir a millorar els resultats en termes d’ocupació. 
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Les darreres xifres demostren que activitats com les d’advocats, economistes, 

periodistes, educadors, sanitaris, així com les activitats financeres, immobiliàries, el 

comerç i l’hostaleria estan tenint un gran protagonisme en el creixement del treball per 

compte aliè. Per tant, és fonamental consolidar aquest tipus d’iniciatives i, per això, 

són elements clau perquè el Govern se centri a solucionar dos problemes fonamentals 

per als autònoms i les microempreses: la manca de finançament bancari i la 

reactivació de l’economia, impulsant el consum i la demanda interna, per a la qual 

cosa es fa necessari millorar les rendes dels assalariats i autònoms.  
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6. Contractació registrada 

En aquest capítol hem analitzat el comportament de la contractació laboral registrada 

segons el sexe, la modalitat contractual i els grans sectors d’activitat. Concretament, 

ens hem centrat a analitzar l’evolució de la contractació entre els anys 2012 i 2013 i, 

per fer-ho, ens hem basat en el nombre acumulat de contractes a finals dels dos 

períodes. 

Prèviament, cal fer una puntualització sobre el contingut d’aquest apartat, ja que les 

dades que hem analitzat provenen del registre de contractació laboral que ofereix 

l’Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. Una de les característiques d’aquest registre és que no es 

tracta d’una relació de persones contractades, sinó de contractacions signades. En 

aquest sentit, no necessàriament ha d’existir una correspondència entre contracte 

registrat i persona contractada, ja que la 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 o que nombre de persones 

assalariades. Aquest aclariment és bàsic a l’hora d’interpretar les dades d’aquest 

capítol, ja que l’evolució de la població assalariada i el registre de contractació poden 

no anar en el mateix sentit. Malgrat això, la contractació és un indicador també vàlid 

per conèixer el mercat de treball, atès l’ús intensiu que es fa de la contractació 

temporal al nostre país. 

Un cop fet l’aclariment, i observant els resultats per a l’any 2013, es constata que 

s’han signat 2.160.954 contractes, 33.029 contractes més que el 2012, fet que 

significa un augment de l’1,6% de la contractació registrada a Catalunya. 

La tendència creixent, però, només ve donada per l’augment de la contractació 

de tipus temporal, ja que s’han signat 84.485 contractes temporals més que el 2012 

(4,6% d’increment), mentre que la contractació indefinida ha patit una davallada de 

51.456 contractes indefinits en un any, resultats que suposa una pèrdua del 18%. 

L’anàlisi en detall de les diferents modalitats contractuals ens permetrà conèixer quina 

ha estat l’evolució i el comportament de la contractació. 

 

6.1. Contractació registrada indefinida 

La contractació indefinida pot tenir quatre modalitats: el contracte ordinari a temps 

indefinit, el contracte de foment de la contractació indefinida, el contracte indefinit per a 

persones amb discapacitat i la conversió en contractes indefinits. 
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Taula 6.1.1. Contractació registrada indefinida (2012-2013) 

 
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Ordinari temps indefinit 191.179 145.447 -45.732 -23,9 

Foment de la contractació indefinida 8.184 5.861 -2.323 -28,4 

Indefinit minusvàlids 1.052 964 -88 -8,4 

Convertits en indefinits 85.740 82.427 -3.313 -3,9 

Total 286.155 234.699 -51.456 -18,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació 

 
La taula ens mostra l’evolució de les modalitats indefinides en relació amb el període 

2012 i permet comprovar com la tendència de totes les modalitats ha estat 

decreixent. No obstant això, les reduccions no s’han produït amb la mateixa força. 

Cal destacar la forta reducció, en termes relatius, de la contractació de foment 

de la contractació indefinida amb un –28,4% interanual i 2.323 contractes indefinits 
registrats menys que el 2012. 

També, el contracte ordinari a temps indefinit ha caigut un 23,9% i 45.732 contractes 

menys que fa un any. En termes absoluts, aquesta modalitat ha resultat la més 

castigada, cosa que és remarcable, ja que és la modalitat amb més contractes 

registrats. 

Els contractes indefinits per a persones amb discapacitat s’han reduït un 8,4% i 88 

contractes menys, tenint en compte que el total de contractes registrats d’aquesta 

modalitat en un any ha estat de 964, i els convertits en indefinits han estat 3.313 

contractes menys i un –3,9% interanual. 

Així doncs, totes les modalitats contractuals indefinides presenten notables reduccions 

en un any. Aquesta dada complementa i reforça l’argument de la precarització del 

mercat de treball, ja que com hem conegut en anteriors capítols, l’ocupació assalariada 

indefinida s’ha reduït, mentre que només ha incrementat l’ocupació assalariada 

temporal. 

Taula 6.1.2. Contractació indefinida per sexes (2012-2013) 

 
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Ordinari temps indefinit 72.256 118.923 73.121 72.326 865 -46.597 1,2 -39,2 

Foment de la contractació indefinida 4.409 3.775 3.240 2.621 -1.169 -1.154 -26,5 -30,6 

Indefinit minusvàlids 606 446 559 405 -47 -41 -7,8 -9,2 

Convertits en indefinits 45.618 40.122 43.260 39.167 -2.358 -955 -5,2 -2,4 

Total 122.889 163.266 120.180 114.519 -2.709 -48.747 -2,2 -29,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació 
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La informació sobre la contractació registrada indefinida desagregada per sexes 

permet veure que la tendència negativa s’ha donat en ambdós sexes, però les dones 

han patit amb major força la caiguda de la contractació indefinida, concretament 

en un 29,9% i 48.747 contractes indefinits menys. Per contra, entre els homes s’ha 

reduït només en un 2,2% i 2.709 contractes indefinits menys. 

L’evolució interanual mostra, en el cas dels homes, que només s’han 

incrementat el nombre de contractes de tipus ordinari a temps indefinit (865 

contractes més i un 1,2% d’increment), un augment del tot insuficient. La resta de 

modalitats han reduït les xifres i la més notable, en termes relatius, ha estat el foment 

de la contractació indefinida, que ha decrescut un 26,5% i 1.154 contractes menys. 

En el cas de les dones, han estat totes les modalitats contractuals indefinides 

les que han minvat els seus resultats. La modalitat que presenta la tendència més 

negativa és el cas del contracte ordinari a temps indefinit, ja que hi ha 46.597 dones 

menys amb contractes d’aquesta tipologia, reducció que suposa un elevat 39,2% 

interanual. 

En resum, tant homes com dones han patit reduccions en la contractació 

indefinida, però qui presenta el decreixement més intens són les dones. 

 

6.2. Contractació registrada temporal 

La contractació registrada temporal a Catalunya, l’any 2013, ha augmentat en 

84.485 contractes i un 4,6% més que el 2012. 

Taula 6.2.1. Contractació registrada temporal (2012-2013) 

 
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Obra o servei 686.781 707.567 20.786 3,0 

Eventuals circumstàncies producció 808.136 867.468 59.332 7,3 

Interinitat 316.491 322.621 6.130 1,9 

Temporals bonificats minusvàlids 2.877 3.238 361 12,5 

Inserció 198 241 43 21,7 

Relleu 3.954 2.631 -1.323 -33,5 

Jubilació parcial 6.205 2.996 -3.209 -51,7 

Substitució jubilació 64 anys 257 56 -201 -78,2 

Pràctiques 7.215 8.260 1.045 14,5 

Formació 4.625 6.599 1.974 42,7 

Altres 5.031 4.578 -453 -9,0 

Total 1.841.770 1.926.255 84.485 4,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació 
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Com mostra la taula, la contractació temporal es concentra, sobretot, en la modalitat 

d’eventuals per circumstàncies de la producció (867.468 contractes registrats) i la 

modalitat d’obra i servei determinat (707.567 contractes registrats). 

Seguidament, però amb valors molt inferiors, hi trobem la modalitat d’interinitat, que 

registra 322.621 contractes. La resta de contractes se situen ja a molta distància, amb 

xifres molt més reduïdes. 

Si ens fixem en l’evolució d’aquestes modalitats contractuals temporals, es pot dir que 

són quatre les modalitats que ofereixen xifres negatives en relació amb el 2012. 

Aquestes modalitats amb resultats negatius són: jubilació parcial (–3.209 contractes i 

una reducció del 51,7%), per substitució per jubilació 64 anys (–201 contractes i 

una caiguda del 78,2%), de relleu (–1.323 contractes i un –33,5% interanual) i altres 

(–453 contractes i una reducció del 9%). 

En el cas dels contractes de jubilació parcial i contractes de relleu, la caiguda respon, 

en part, a la reforma unilateral de la jubilació parcial, que, pràcticament, l’ha fet 

desaparèixer com a modalitat de retir a causa de l’enduriment de les condicions. I pel 

que fa a la contractació per substitució per jubilació als 64 anys, la caiguda respon al 

fet que ha desaparegut com a modalitat i només consten els contractes afectats per 

expedients de regulació d’ocupació als quals s’aplica la normativa anterior. 

De la resta de modalitats, totes amb una evolució creixent, entre el 2012 i el 2013 

destaquen, en termes absoluts, l’eventual per circumstàncies de la producció 

(59.332 contractes i un 7,3% d’increment) i el d’obra i servei (20.786 contractes i un 

3% més). És destacable que aquestes dues modalitats són les més laxes pel que fa a 

la causalitat que les justifica. 

Taula 6.2.2. Contractació registrada temporal per sexes (2012-2013) 

 
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Obra o servei 408.057 278.724 431.800 275.767 23.743 -2.957 5,8 -1,1 

Eventuals circumstàncies producció 419.723 388.413 450.696 416.772 30.973 28.359 7,4 7,3 

Interinitat 90.705 225.786 93.649 228.972 2.944 3.186 3,2 1,4 

Temporals bonificats minusvàlids 1.752 1.125 1.960 1.278 208 153 11,9 13,6 

Inserció 111 87 124 117 13 30 11,7 34,5 

Relleu 2.218 1.736 1.259 1.372 -959 -364 -43,2 -21,0 

Jubilació parcial 4.403 1.802 1.872 1.124 -2.531 -678 -57,5 -37,6 

Substitució jubilació 64 anys 159 98 30 26 -129 -72 -81,1 -73,5 

Pràctiques 3.445 3.770 3.798 4.462 353 692 10,2 18,4 

Formació 2.602 2.023 3.424 3.175 822 1.152 31,6 56,9 

Altres 2.735 2.296 2.765 1.813 30 -483 1,1 -21,0 

Total 935.910 905.860 991.377 934.878 55.467 29.018 5,9 3,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació 
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L’anàlisi de la contractació temporal registrada per sexes permet conèixer les 

diferències significatives que hi ha entre homes i dones, tant en l’evolució de la 

contractació com en el pes de cada sexe en les diferents modalitats. 

A grans trets, es pot dir que ambdós sexes han incrementat el nombre de contractes 

temporals, però els homes ho han fet amb més intensitat, concretament en un 5,9% i 

55.467 contractes més, mentre que entre les dones han augmentat en un 3,2% i 

29.018 contractes temporals més. 

Una diferència notable entre sexes, i que es repeteix any rere any en l’anàlisi de 

la contractació temporal, és la gran presència femenina en el cas de la modalitat 

d’interinitat. En aquest cas, les dones són molt més nombroses que els homes. El 

2013 hi ha 228.972 contractes d’interinitat formalitzats per a dones, i 93.649, per a 

homes.  

La interinitat, sobretot al servei públic, suposa inestabilitat laboral, atesa la dificultat 

que es converteixi en contractació indefinida, i condemna especialment les dones a la 

precarietat laboral de llarga durada. 

En l’evolució interanual els homes redueixen el nombre de contractes en només 

dues modalitats. Aquestes són el contracte de relleu (–959 contractes i un –43,2% 

interanual) i el de jubilació parcial (–2.531 contractes i un 57,5% menys). 

En la resta de modalitats els homes presenten resultats positius; els més destacables, 

en xifres absolutes, són els contractes eventuals per circumstàncies de la producció 

(30.973 contractes i un 7,4% més que fa un any) i els d’obra o servei (23.743 

contractes més i un augment del 5,8%). 

Les dones, en canvi, presenten resultats negatius en cinc modalitats 

contractuals: l’obra o servei (–2.957 contractes i un –1,1%), el contracte de relleu (–

364 contractes i una reducció del 21%), la jubilació parcial (–678 contractes i un 37,6% 

menys) i la substitució per jubilació 64 anys (–72 contractes i un –73,5%). 

De les modalitats que augmenten les xifres, en el cas de les dones, es pot destacar la 

modalitat eventual per circumstàncies de la producció (28.359 contractes més i un 

increment del 7,3%) i la interinitat (3.186 contractes més i un augment del 1,4%). 

Després d’analitzar la contractació registrada temporal, es pot dir que la 

tendència ha estat creixent per a ambdós sexes, però els homes han augmentat 

amb més intensitat les xifres. Les dones continuen tenint una presència 

destacada en la modalitat d’interinitat, però tant homes com dones presenten el 

volum més gran de contractes en la modalitat d’eventuals per circumstàncies de 

la producció. 
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6.3. Contractació registrada per grans sectors d’activitat  

L’anàlisi de la contractació registrada per sectors d’activitat, com són l’agricultura, els 

serveis, la indústria i la construcció, permet constatar que el major nombre de 

contractes registrats, tant indefinits com temporals, s’aglutinen en el sector de serveis. 

Aquest sector d’activitat concentra el 86,5% del total de la contractació registrada a 

Catalunya. Això suposa 1.869.311 contractes a finals del 2013. 

El sector que concentra un menor nombre de contractes registrats és l’agricultura, ja 

que el 2013 el resultat ha estat de 58.894 contractes registrats, xifra que representa el 

2,7% de tota la contractació. Seguidament, la construcció, amb 104.537 contractes 

registrats, suposa el 4,8% del total, i la indústria, amb 128.212 contractes registrats, 

aglutina el 5,9% del total de la contractació registrada catalana. 

Gràfic 6.3.1. Pes de la contractació registrada per grans sectors d’activitat (2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació 

 
El gràfic mostra el pes de la contractació temporal i indefinida que hi ha a cada gran 

sector d’activitat, i permet constatar, un any més, com la indústria és el sector 

amb la proporció més elevada de contractació indefinida, un 19,1% del total. Per 

tant, és el sector que presenta major estabilitat laboral. 

En canvi, el sector que més temporalitat ofereix és l’agricultura, ja que un 94,8% 

del total de la contractació registrada en aquest sector d’activitat és temporal i 

només el 5,2% és indefinida. 
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Un any més, la indústria destaca per ser el sector amb més pes de la contractació 

indefinida, i el sector de l’agricultura, per ser el de més pes de la contractació temporal. 

Taula 6.3.2. Contractació registrada per grans sectors d’activitat (2012-2013) 

 
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

 
Indefinit Temporal Indefinit Temporal Indefinit Temporal Indefinit Temporal 

Agricultura 3.259 50.540 3.076 55.818 -183 5.278 -5,6 10,4 

Indústria 26.323 100.326 24.520 103.692 -1.803 3.366 -6,8 3,4 

Construcció 13.680 97.301 12.279 92.258 -1.401 -5.043 -10,2 -5,2 

Serveis 242.893 1.593.603 194.824 1.674.487 -48.069 80.884 -19,8 5,1 

Total 286.155 1.841.770 234.699 1.926.255 -51.456 84.485 -18,0 4,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació 

 
L’evolució de la contractació registrada indefinida pels grans sectors d’activitat 

indica una clara reducció d’aquesta tipologia per a tots quatre sectors. El que ho 

ha fet amb més intensitat, en termes relatius, és el sector de serveis, que ha reduït en 

un 19,8% aquest tipus de contracte. Per contra, el sector d’activitat que ha reduït en 

menor mesura la contractació indefinida és l’agricultura, amb un –5,6% interanual. 

L’evolució de la contractació temporal, en canvi, no és igual per a tots els sectors. La 

construcció és l’únic sector, que a més de reduir la contractació indefinida, 

també ho fa amb la temporal, exactament en 5.043 contractes temporals menys i un 

–5,2% interanual. 

La resta de sectors sí que mostren una tendència creixent pel que fa a contractació 

temporal. Amb 80.884 contractes temporals més trobem el sector de serveis. Aquest 

augment es tradueix en un 5,1% d’increment interanual. L’agricultura augmenta en 

5.278 contractes i un 10,4% més i la indústria ho fa amb 3.366 contractes més o un 

3,4% d’increment. 

 

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

El 18,4% de tota la contractació registrada a Catalunya, a finals del 2013, ha estat 

formalitzada per empreses de treball temporal, pràcticament tota la temporal, 

atesa la naturalesa de la seva activitat. 

El 31 de desembre del 2013, s’havien formalitzat 397.276 contractes a través 

d’aquestes empreses. Del total, només 186 són de caràcter indefinit i 397.090 són 

temporals, 25.010 contractes més que el 2012. 
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Taula 6.4.1. Contractació laboral indefinida de les ETT (2012-2013) 

 
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Ordinari temps indefinit 57 186 129 226,3 

Foment de la contractació indefinida 0 0 0 -- 

Indefinits minusvàlids 0 0 0 -- 

Convertits en indefinits 0 0 0 -- 

Total 57 186 129 226,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Confederació Sindical de CCOO 

 
Les xifres relatives a la contractació indefinida de les ETT no són rellevants en termes 

absoluts, però hem considerat adient oferir la informació que trobem disponible. En 

relació amb el 2012, l’evolució ha estat creixent, concretament en 129 contractes 

indefinits, un 226,3% d’increment. 

Com es veu a la taula, l’única modalitat contractual emprada a través de les 

empreses de treball temporal és el contracte ordinari a temps indefinit i a finals 

del 2013 s’han signat 186 contractes d’aquesta modalitat a través d’ETT. 

Taula 6.4.2. Contractació laboral temporal de les ETT (2012-2013) 

 
2012 2013 Variació (N) Variació (%) 

Per obra o servei 149.433 156.671 7.238 4,8 

Eventuals per circumstàncies de la producció 206.006 224.680 18.674 9,1 

Interinitat 16.770 15.718 -1.052 -6,3 

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 0 1 1 -- 

Formació 0 19 19 -- 

Altres 0 0 0 -- 

Total 372.209 397.090 24.881 6,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Confederació Sindical de CCOO 

 
En relació amb la contractació registrada temporal, majoritària a les ETT, aquesta 

també presenta un creixement considerable. Concretament, en un any s’han registrat 

24.881 contractes temporals més, fet que suposa un increment del 6,7%. En total, 

s’han signat 397.090 contractes temporals a finals del 2013. 

Això no obstant, no totes les modalitats presenten una tendència creixent i aquest 

és el cas de la modalitat contractual d’interinitat, que s’ha reduït en 1.052 

contractes i una caiguda del 6,3% respecte del 2012. 
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El cas de la contractació per obra i servei ha augmentat en 7.238 contractes (4,8% 

més) i la contractació de tipus eventual per circumstàncies de la producció ho ha fet en 

18.674 contractes i un 9,1% d’increment, en el mateix sentit que ha augmentat la 

contractació temporal registrada general. 

L’anàlisi de la contractació registrada a Catalunya ha permès conèixer que, si bé s’ha 

donat un increment de la contractació, només ha estat així per l’augment de la 

contractació temporal, ja que la contractació indefinida s’ha continuat reduint. A més, 

continua estant molt feminitzat el contracte d’interinitat i són les dones les que han patit 

una major reducció de la contractació indefinida. La indústria és el sector que ofereix 

major estabilitat laboral i el de serveis és el que concentra major proporció de 

contractes. Les ETT guanyen pes en la formalització de contractes i assoleixen un 

18,4% del total de la contractació registrada a Catalunya l’any 2013. 
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7. Pobresa, llars i activitat laboral 

En aquest capítol de l’estudi hem volgut conèixer com la crisi i l’absència de treball 

afecta les llars catalanes, i això ens ha permès apropar-nos a la realitat de les famílies 

que han estat més castigades econòmicament. També hem analitzat  les situacions 

que expliquen la precarització de l’ocupació i l’augment de la desprotecció de les 

persones treballadores. I, finalment, hem conegut com l’atur afecta les llars que es 

troben privades d’ingressos laborals.  

Per això, una primera part del capítol s’ha centrat en els resultats obtinguts de 

l’Enquesta de condicions de vida (ECV) de l’any 2013. Aquesta anàlisi ens ha permès 

veure com cada vegada la dificultat de la població catalana per assumir les despeses 

més bàsiques és creixent i que el fet de tenir una feina no allunya les persones de la 

pobresa o del risc d’exclusió social. 

I una segona part de l’informe s’ha centrat en els resultats que hem extret de les 

microdades de l’Enquesta de població activa (EPA) en relació amb les llars que no 

perceben ingressos laborals. Aquesta informació ens ha permès localitzar tant les llars 

com les persones que es troben en les situacions més extremes i quina relació tenen 

amb l’activitat laboral. Aquesta anàlisi ens ha permès veure com la profunda i llarga 

crisi econòmica ha comportat un important augment de les llars precàries i de les 

persones que hi viuen. 

 

7.1. Situació de les llars catalanes segons l’Enquesta de 

condicions de vida (2008-2013) 

L’Enquesta de condicions de vida (ECV) de l’any 2013 ofereix informació sobre les 

llars catalanes durant l’any 2012 i, segons l’evolució dels darrers anys, s’hi pot veure 

com cada cop hi ha més persones que presenten dificultats per fer front a les 

despeses més bàsiques. 

Les llars catalanes tenen uns ingressos mitjans anuals de 25.787 €, xifra que 

suposa una reducció del 7,3% respecte del 2008 i del 0,4% respecte del 2011. 

Taula 7.1.1. Renda anual neta mitjana per llar 

2008 27.818 
  

2009 27.190 
  

2010 26.814 variació 2008-2012 

2011 25.693 (N) (%) 

2012 25.787 -2.031 -7,3 

Font: Enquesta de condicions de vida (INE) 
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Altrament, la taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) no ha deixat 

d’augmentar de manera significativa en aquests darrers anys. 

Taula 7.1.2. Taxa de risc de pobresa o exclusió social 

2008 19,50% 

2009 22,20% 

2010 25,30% 

2011 26,70% 

Font: Enquesta de condicions de vida (Idescat) 

 
Aquest indicador, relativament nou, combina tres conceptes: el risc a la pobresa, la 

privació material severa i la baixa intensitat de treball a la llar. 

Així doncs, segons les dades del 2011, gairebé un terç de la població catalana es 

troba en aquesta situació, ja que la taxa arriba al 26,7%. Si ens fixem en aquest 

mateix indicador per a l’any 2008, veiem que s’ha incrementat en 7,2 punts 

percentuals, ja que, aquell any, la taxa era d’un 19,5%. 

Taula 7.1.3. Dificultats econòmiques de les llars catalanes 

 
2012 (%) 

No poden permetre's anar de vacances un cop l'any 41,9 

No tenen capacitat per fer front a despeses imprevistes 37,7 

Endarreriments en els pagaments relacionats amb l'habitatge pral. 7,8 

Molta dificultat per arribar a final de mes 13,8 

Font: Enquesta de condicions de vida (INE) 

 
Si ens fixem en les dificultats econòmiques que presenten les llars catalanes el 2012, 

podem veure com gairebé el 42% no poden permetre’s anar de vacances un cop l’any 

i durant una setmana. Un 37,7% afirmen no poder fer front a una despesa 

imprevista i gairebé un 8% ha hagut d’endarrerir algun pagament que té a veure amb 

l’habitatge principal. A més, gairebé un 14% de les llars afirma tenir molta dificultat per 

arribar a final de mes. 

L’absència de treball, les llargues estades a l’atur i l’esgotament de les prestacions per 

atur són factors que incideixen negativament i directa en les llars catalanes, fent que 

cada cop siguin més vulnerables i deixin de ser el coixí familiar. 

 

7.2. Empobriment de les persones treballadores (2008-2013) 

L’anàlisi de l’evolució dels costos salarials mitjans a Catalunya ens mostra lleugers 

creixements entre els anys 2008 i 2012 i una minsa caiguda entre el 2012 i el 2013, 

segons l’Enquesta de costos laborals que trimestralment publica l’INE.  
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La mitjana salarial no ha baixat, en part perquè la major destrucció d’ocupació s’ha 

centrat en els treballadors i treballadores amb pitjors qualificacions i experiència 

laboral, especialment joves, immigrants i persones treballadores amb poca antiguitat, i, 

per tant, l’ocupació que s’ha mantingut ha estat la que presenta majors salaris. Un 

estudi recent del Banc d’Espanya considera que tenint en compte aquestes variables, 

la reducció real dels salaris ha estat més del doble del que l’INE determina. Ha 

augmentat, però, la desigualtat salarial, ja que han estat els salaris inferiors els que 

més han caigut (fins al 17%) mentre que els salaris més alts s’han mantingut i, fins i 

tot, han crescut. 

El fet que l’IPC està creixent darrerament i que la desindexació dels preus dels serveis 

públics ha disparat els costos energètics i del transport públic, entre d’altres, provoca 

la pèrdua del poder adquisitiu dels salaris, sobretot dels de les persones treballadores 

amb les retribucions més baixes, que són les que més han caigut i que són, de fet, les 

persones que fan un major ús dels béns públics. 

Per tot això, es pot afirmar que s’està produint l’empobriment de moltes persones 

treballadores. Tenir feina no és sinònim d’estar exempt del risc de pobresa, ja que la 

precarietat i la pèrdua del poder adquisitiu dels salaris, sobretot dels més baixos, no 

garanteix, en molts casos, ingressos suficients. 

A més, cada cop hi ha més informes (Risc de pobresa relacionat amb el mercat de 

treball: CTESC) que constaten una creixent precarització del mercat de treball, que, 

consegüentment, comporta un increment de la pobresa i de la seva intensitat. Aquesta 

tendència constatada fa que avui dia es pugui parlar, a escala europea, de l’existència 

d’una bretxa entre els mercats laborals dels països del nord i del sud d’Europa 

(European Vacancy Monitor, núm. 12). Els canvis en el mercat de treball, com ara la 

flexibilitat de les relacions laborals, ha comportat un nou focus de desigualtats 

relacionades amb l’ocupació que fan que el treball deixi de ser un mitjà de subsistència 

(CTESC: 2013). 

Tant la destrucció d’ocupació indefinida com l’augment de l’ocupació a temps parcial 

denoten formes de treball precari. A més, però, hi ha altres formes d’ocupació que 

també són precàries i que estan presents en el mercat de treball. Aquestes formes, 

que aquí no hem analitzat en detall, són els falsos autònoms, les situacions de treball 

sense relació laboral amb gran repercussió negativa sobre els joves (beques, 

pràctiques) o el treball no declarat (Guamán: 2013). Totes aquestes formes fan que 

avui dia es parli de precariat com el conjunt de persones treballadores que tenen un 

contracte laboral precari. 

A més del mercat de treball i l’estructura de les llars, el sistema de protecció també 

influeix en els nivells de pobresa de la població treballadora. Malauradament, segons 
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l’Enquesta de població activa, en aquests darrers anys hi ha cada cop més persones 

que no perceben prestacions o subsidis d’atur.  

Taula 7.2.1. Evolució de la percepció de prestacions per desocupació 

 
4t trim 2008 4t trim 2013 

Rep subsidi o prestació 170.200 271.300 

No rep subsidi o prestació 283.300 533.500 

No classificables 2.300 15.700 

Total 455.800 820.500 

Font: Enquesta de població activa (Idescat) 

 
A Catalunya hi ha 533.500 persones desocupades que no perceben subsidi o 

prestació per atur, el darrer trimestre del 2013, gairebé el doble de les persones que es 

trobaven en la mateixa situació a finals del 2008. En termes relatius s’ha passat d’un 

62% a un 65% de persones sense protecció per atur. 

Per tant, el menor nivell de cobertura que ofereix el sistema de protecció influeix, 

també, en l’augment de la pobresa i l’exclusió social de la classe treballadora. 

 

7.3. Pobresa i activitat laboral (2008-2013) 

En aquest apartat de l’informe ens hem centrat en les llars catalanes que no perceben 

ingressos laborals i en les persones que hi habiten. Aquesta informació l’hem 

treballada a partir de les microdades de l’Enquesta de població activa.  

Les conseqüències que està tenint la crisi en termes socials es fan més patents quan 

s’analitza l’impacte de l’atur o l’absència d’ingressos en les llars. En aquest sentit, el 

darrer trimestre del 2013, a Catalunya hi ha 88.134 llars sense ingressos laborals, 

és a dir, on cap membre percep un salari, prestació o subsidi d’atur, pensió de 

jubilació, ingressos de prejubilació o pensió diferent de la de jubilació (incapacitat, 

viduïtat o orfenesa). 

Taula 7.3.1. Evolució de les llars sense ingressos 

 
2008 2013 Variació (N) Variació (%) 

Llars sense ingressos laborals 64.297 88.134 23.837 37,1 

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

 
En aquestes llars sense ingressos laborals viuen 195.163 persones. Aquestes 

persones, per si soles, no tenen capacitat per fer front a les despeses bàsiques i 

és evident que pateixen risc de pobresa i exclusió social. 
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Si comparem aquestes dades amb les del darrer trimestre del 2008, veiem com s’ha 

donat un increment del 37% i 23.800 llars sense ingressos laborals més. Fa cinc 

any hi havia un total de 64.297 llars en aquestes circumstàncies. 

Taula 7.3.2. Evolució del nombre persones que viuen en llars sense ingressos 

 
2008 2013 Variació (N) Variació (%) 

Persones que viuen en llars sense 
ingressos laborals 

122.234 195.163 72.929 59,7 

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

 
La crisi profunda i sostinguda en el temps ha provocat un important increment de les 

llars precàries i de les persones que hi viuen. Al darrer trimestre de 2008, hi havia 

122.234 persones vivint en llars privades d’ingressos. Avui aquestes xifres s’han 

incrementat un 60% com a resultat de la crisi i de la manca de polítiques actives 

d’ocupació per combatre l’atur estructural i pal·liar, així, la situació de les persones 

desocupades que es troben en les pitjors situacions i condicions. 

Del total de persones que a finals del 2013 viuen en una llar sense ingressos laborals, 

un 55,6% són dones (108.600 dones) i un 44,4% són homes (86.564 homes). Per 

tant, són les dones les que, majoritàriament, es troben en situació de risc i viuen en 

llars on no hi entra cap tipus d’ingrés. 

Gràfic 7.3.3. Situació de les persones majors de 16 anys que viuen en llars 
sense ingressos en relació amb l’activitat (2013) 

 

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

48% 

52% 

Persones inactives Persones aturades 
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No és poc important conèixer la relació amb l’activitat que tenen les persones que 

viuen en aquesta situació. Per a aquesta anàlisi, ens centrem en les persones que 

tenen edat de treballar, és a dir, les persones majors de 16 anys, que, en aquest 

cas, són un total de 149.387 persones. 

Les persones en edat de treballar que habiten en una llar privada d’ingressos laborals 

només poder ser persones aturades o inactives i segons les dades extretes, el 2013, 

un 52,4% del total de persones són aturades (78.278 persones) i un 47,6% són 

inactives (71.109 persones).  

Per tant, gairebé 80.000 persones a Catalunya que són població activa, resten 

sense feina i es troben privades d’ingressos. Aquest col·lectiu, que es troba en 

situació d’extrema vulnerabilitat, representa gairebé el 10% del total de persones 

aturades a Catalunya. 

Taula 7.3.4. Situació de les persones majors de 16 anys que viuen en llars sense 
ingressos en relació amb l’activitat per sexes (2013) 

 
Homes Dones 

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

Persones aturades 40.502 61,4 37.776 45,3 

Persones inactives 25.496 38,6 45.613 54,7 

Total 65.998 100 83.389 100 

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

 
Si ens fixem en les dades obtingudes entre homes i dones, la major proporció de 

dones majors de 16 anys que es troben en llars sense ingressos són inactives 

(54,7% del total del dones) mentre que la majoria d’homes són aturats (61,4%).  

Cal destacar, a més, que del total, hi ha una major proporció de dones que 

d’homes que es troben en una llar privada d’ingressos laborals. Hi ha 83.389 

dones i 65.998 homes. 

Taula 7.3.5. Relació de les persones majors de 16 anys que viuen en llars sense 
ingressos amb l’activitat i la posició a la llar (2013) 

 
Persona de referència Altres 

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

Persones aturades 51.497 58,4 26.781 43,7 

Persones inactives 36.637 41,6 34.471 56,3 

Total 88.134 100 61.252 100 

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

 
Quan analitzem la relació amb l’activitat i el fet de ser la persona de referència de la 

llar (cap de família) veiem com el 58,4% de les persones en edat de treballar que 
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són caps de família en llars sense ingressos es troben aturades. Són persones 

actives sense feina. 

En aquest sentit, les 51.497 persones aturades que viuen en llars sense ingressos i 

que són la persona de referència de la llar són el col·lectiu en pitjor situació del total de 

persones aturades a Catalunya, ja que tenen persones al seu càrrec, a la seva llar, i 

no disposen d’ingressos ni de feina. Per a aquest grup de persones es fa necessari i 

urgent establir més i millors mesures de protecció social i econòmica i de millora de 

l’ocupabilitat. 

Gràfic 7.3.6. Temps de cerca de feina de persones aturades en llars sense ingressos 
(2013) 

 

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

 
Si analitzem el temps de cerca de feina de les persones aturades que viuen en llars on 

no hi arriba cap tipus d’ingrés, podem veure com d’un total de 78.278 persones que 

viuen en una llar privada d’ingressos, el 40% d’aquestes persones fa més de dos 

anys que busquen feina (31.240 persones), un 24,6% està entre un i dos anys en 

situació de desocupació (19.264 persones) i un 35,5% fa menys d’un any que es troba 

en aquesta situació (27.774 persones).  

El fet que persones que fa menys d’un any que no tenen feina tampoc disposin 

d’ingressos és una mostra de la curta durada de les estades al mercat de treball, 

insuficients per generar dret a prestacions, subsidis o ajuts per atur. 
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Taula 7.3.7. Temps de cerca de feina de persones aturades en llars sense 
ingressos per sexes (2013) 

 
Homes Dones 

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

Fins a 1 any 12.581 31,1 15.193 40,2 

De 1 a 2 anys 10.881 26,9 8.383 22,2 

Més de 2 anys 17.040 42,1 14.200 37,6 

Total 40.502 100 37.776 100 

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

 
Si tenim en compte aquestes mateixes variables, però desagreguem les xifres per 

sexes, podem veure diferències prou significatives. 

Segons la taula, així com del total d’homes aturats en llars privades d’ingressos 

un 42,1% fa més de dos anys que cerquen feina sense èxit, hi ha un 37,6% del 

total de dones que es troben en la mateixa situació. 

Aquests resultats tenen a veure amb el fet que els homes van ser expulsats en major 

nombre del mercat de treball als inicis de la crisi, provinents, molt d’ells, de sectors 

altament masculinitzats, com la construcció o sectors relacionats, mentre que les 

dones n’han estat expulsades posteriorment, quan la destrucció d’ocupació també s’ha 

fet notar al sector de serveis i a l’Administració pública. 

Del total de dones, un 40,2% fa menys d’un any que es troba en situació d’atur, 

un 22,2% fa entre un i dos anys que està sense feina i un 37,6% fa més de dos anys 

que no en troba. En el cas dels homes, un 31,1% del total fa menys d’un any que 

està sense feina, un 26,9% fa entre un i dos anys que cerca feina i un 42,1% fa més 

de dos anys que en busca sense èxit. 

Cal destacar el fet que hi ha una gran proporció del total de dones en llars privades 

d’ingressos i que fa menys d’un any que està a l’atur (40,2% del total de dones). 

Aquest resultat evidencia que la temporalitat, que comporta una major dificultat de 

generar dret a prestació per atur, afecta més les dones, i per això hi ha una proporció 

significativa de dones que, tot i que fa menys d’un any que estan sense feina, viuen en 

una llar on no entren ingressos laborals.  

Taula 7.3.8. Persones aturades en llars privades d’ingressos per nivell d’estudis (2013) 

 
Total (N) Total (%) 

Analfabets o estudis primaris 47.993 61,3 

Estudis secundaris 16.563 21,2 

Estudis superiors 13.723 17,5 

Total 78.279 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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El nivell d’estudis és un factor de resistència a l’atur que es posa de manifest sobretot 

en situacions de crisi com l’actual. La tendència a patir taxes d’atur més elevades en 

col·lectius amb nivells d’estudis baixos o nuls, es corrobora també en aquesta anàlisi 

de les llars sense ingressos laborals. Segons la taula, un 61,3% del total de 

persones aturades que viu en una llar sense ingressos és analfabeta o té estudis 

primaris, un 21,2% té estudis secundaris i un 17,5% té estudis superiors. 

No es pot obviar el fet que hi hagi 13.723 persones amb estudis superiors que es 

troben en habitatges privats d’ingressos, ja que s’evidencia la vulnerabilitat de cada 

cop més persones, també d’aquelles que tenen un nivell d’estudis alt, però que estan 

desocupades i sense ingressos econòmics. 

L’anàlisi d’aquest capítol fa palesa com la prolongació de la situació d’atur provoca que 

cada cop més persones esgotin la protecció per atur. Lluny de prendre mesures per 

garantir la protecció d’aquestes persones, se n’han endurit les condicions d’accés i de 

cobertura de les prestacions per desocupació. L’anàlisi de les llars ha permès 

constatar que el coixí familiar s’acaba i les estratègies de supervivència de les llars són 

cada cop menors. L’increment de llars amb totes les persones aturades i de llars sense 

ingressos laborals així ho demostra. 
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8. Afiliació a la Seguretat Social 

 

Evolució 2008-2013 

Per primer cop s’ha decidit incloure un capítol específic sobre afiliació al Seguretat 

Social de treballadors i treballadores com a indicador del mercat de treball. 

L’afiliació és un acte administratiu mitjançant el qual la Tresoreria General de la 

Seguretat Social reconeix la condició d’estar inclòs al Sistema de la Seguretat Social, a 

la persona que, per primer cop, realitza una activitat professional. És obligatòria, única 

per a tots els règims, tot i que es canviï d’activitat i és vitalícia, ja que es manté tot i 

que es causi baixa per cessament en el treball. 

L’alta a la Seguretat Social és un acte administratiu pel qual es reconeix que s’inicia 

una activitat en determinat Règim de la Seguretat Social. És obligatòria.  

Les baixes, són actes administratius pels quals s’extingeix la relació jurídica amb la 

Seguretat Social.  

Les altes i les baixes poden ser múltiples, successives o, fins i tot, simultànies, si es 

desenvolupa més d’una activitat, a diferència de l’afiliació, que és única. 

Les dades que s’utilitzen a continuació fan referència a la situació d’afiliació en alta a la 

Seguretat Social. El seu principal valor per a analitzar el mercat de treball, és que 

expressen la situació real de les persones treballadores en funció de que desenvolupin 

o no una activitat professional. Es comptabilitzen les persones que estan donades 

d’alta per raó del seu treball (persones ocupades) i no aquelles que cotitzen per altres 

motius, com els perceptors de prestació per atur, del subsidi de majors de 52 o 55 

anys, qui té un conveni especial o qui pretén obtenir una prestació sanitària. Tot i així, 

les persones en pluriocupació (treballadors per compte d’altre que treballen per més 

d’una empresa dins el mateix règim de la Seguretat Social) estan comptats tantes 

vegades com diferents ocupacions tenen.   

Aquestes estadístiques superen les limitacions de la contractació registrada, ja que 

aquesta no indica el nombre de persones registrades ja que una mateixa persona por 

comptabilitzar fins a 30 contractes mensuals i perquè l’alta a la Seguretat Social és 

obligatòria i reflexa exactament el nombre de persones ocupades, és a dir, les 

persones amb feina. 

Les dades analitzades corresponen al darrer dia del mes i s’ha fet la mitjana anual per 

a comparar l’evolució entre els anys 2008 i 2013. 
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Cal tenir en compte que les xifres corresponents al Règim Especial de Treballadors 

Autònoms són superiors a les que apareixen al capítol de treball autònom d’aquest 

informe, perquè en aquell cas s’han descartat totes aquelles persones que no són 

autònomes pròpiament dites. 

Gràfic 8.1 Evolució de l’Afiliació a la Seguretat Social (2008-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
El gràfic ens mostra quina ha estat l’evolució dels darrers anys en relació a l’afiliació 

amb alta a la seguretat social. En aquest sentit es pot veure la notable reducció del 

nombre de persones afiliades i en alta a la Seguretat Social. 

Des de 2009 l’afiliació a la Seguretat Social no ha parat de decréixer, deixant un 

resultat el 2013 de 2.875.466 persones afiliades en alta a la Seguretat Social. 

Tot i que el 2013 de mitjana l’afiliació en alta ha estat inferior a la de 2012, al llarg de 

l’any s’han anat produint lleugers increments i decrements en el nombre de persones 

ocupades vinculades a la Seguretat Social. 

Cal dir que un nombre total tan baix de persones afiliades en alta a Catalunya 

com el que s’ha produït durant el 2013, 2.777.764 de mitjana, no es donava des 

de maig de 2001. 
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Gràfic 8.2 Evolució de l’afiliació a la Seguretat Social Reg. General i mineria i carbó 
(2008-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
En el cas del règim general i mineria i carbó, l’evolució en aquests darrers anys també 

ha estat negativa. També des de l’any 2009 es pot veure com el nombre de persones 

afiliades en alta a la seguretat social no han fet més que reduir-se. 

El 2013 deixa una mitjana de 2.260.354 persones afiliades en alta a la Seguretat 

Social al Règim General i mineria i carbó. 

Cal remuntar-se a desembre de 1999 per a trobar xifres d’afiliació amb alta 

similars a les de 2013 per aquest règim d’afiliació. 

En el cas del Regim Especial de Treballadors Autònoms, també es constata una 

tendència negativa de pèrdua de persones afiliades en alta a la Seguretat Social. En 

aquest cas el 2013 tanca amb una mitjana de 517.409 persones en alta a aquest 

règim. 
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Gràfic 8.3 Afiliació a la Seguretat Social RETA (2008-2013) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
Des de desembre de 2003 el nombre de persones treballadores afiliades al 

Règim Especial de Treballadors Autònoms no era tan baix com el nombre que hi 

ha el 2013. 

Taula 8.4 Variació afiliació a la Seguretat Social per règims d'afiliació 

 
2008-2013 2012-2013 

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

Règim general i mineria i carbó -446.778 -16,5 -78.478 -3,4 

RETA -72.269 -12,3 -6.832 -1,3 

Total Afiliació -519.046 -15,7 -85.309 -3,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
La variació entre els anys 2008 i 2013 mostra com a Catalunya hi ha hagut una pèrdua 

mitjana de 519.046 persones en alta a la Seguretat Social, el que representa una 

reducció del 15,7%. 

Pel què fa al regim general, la pèrdua ha estat més acusada, concretament d’una 

reducció del 16,5% i 446.778 persones afiliades en alta menys. 
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En el cas del RETA, la pèrdua ha estat de 72.269 persones, reducció que significa un 

12,3% menys. 

Si tenim en compte l’evolució en aquest darrer any, del total de l’afiliació a la Seguretat 

Social s’ha perdut una mitjana de -85.309 persones afiliades, reducció que 

suposa un -3,0%. 

En el cas del règim general, la reducció ha estat de -78.478 persones afiliades i un 

-3,4%, mentre que pel cas del Regim Especial de Treballadors Autònoms, la 

reducció ha estat de -6.832 persones i un -1,3%. 

Aquesta tendència negativa present en tots els règims de cotització de la Seguretat 

Social, que ens remunta a resultats equiparables als de fa 20 anys, és encara més 

desfavorable si tenim en compte que llavors, els nivells de població activa eren molt 

inferiors als d’ara. Per tant, la incidència de l’afiliació en alta, és a dir, estar treballant, 

és molt inferior actualment que als inicis de segle. 
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9. Síntesi resum 

L’any 2013 trenca la tendència de destrucció d’ocupació, però l’ocupació que es 

crea, que és poca i insuficient, mostra clars signes de deteriorament quant a 

qualitat, ja que només és de tipus temporal i a temps parcial. L’estabilitat laboral 

es continua reduint, així com els salaris i els drets de les persones treballadores. 

Continuem immersos en un context econòmic que no millora ni permet una 

reversió de les situacions d’atur d’un elevat nombre de persones. 

 

Activitat 

En el darrer trimestre de l’any 2013, la població activa de 16 a 64 anys a Catalunya era 

de 3.657.920 persones. Si comparem aquest resultat amb la xifra de l’any 2012, es pot 

constatar una reducció de 3.532 persones, un 0,1% menys de població activa a 

Catalunya. La taxa d’activitat a finals del 2013 se situa en un 78,5%. 

Els homes han reduït els actius en 10.557, mentre que les dones han incrementat 

l’activitat en 7.025. La taxa d’activitat femenina s’ha incrementat i arriba al 73,6% a 

finals del 2013, mentre que la masculina, que també ha crescut, ha resultat del 

83,5%. La diferència entre taxes és de gairebé 10 punts percentuals, cosa que 

evidencia una clara diferència entre homes i dones pel que fa a la cerca de feina, ja 

que continuen quedant moltes dones relegades a la inactivitat. 

L’anàlisi per grups d’edat ha permès veure com només s’han incrementat les xifres 

de població activa entre els grups d’edat més madura, concretament, les 

persones majors de 45 anys. Per contra, el grup d’entre 31 i 44 anys és el que 

presenta la major reducció de població activa, tant en termes relatius com absoluts. 

Tot i així, continua sent el grup amb la taxa d’activitat més elevada, ja que arriba al 

91,9%. El grup més jove, el que comprèn les edats entre 16 i 19 anys, és el que 

presenta la taxa d’activitat més baixa, concretament del 18,7%. 

A grans trets, la població activa catalana es caracteritza per tenir un nivell d’estudis alt 

i la tendència, aquest 2013, ha estat d’increment de població activa amb un nivell 

d’estudis secundaris de 1a etapa i estudis superiors. S’ha reduït la població activa 

amb escàs nivell formatiu i amb estudis secundaris de 2a etapa. 

L’evolució de l’activitat segons l’origen de la persona mostra com només ha estat la 

població estrangera la que ha reduït les xifres d’activitat en 56.704 persones 

actives, mentre que la població autòctona ha aconseguit incrementar 53.174 persones 

actives més que el 2012. Per primer cop des del 2006, la taxa d’activitat de la 
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població autòctona és superior a la de la població immigrant, que històricament se 

situava en valors més elevats d’activitat. 

 

Ocupació 

L’any 2013 presenta, per primer cop des de l’any 2007, un saldo positiu pel que 

fa a persones ocupades entre 16 i 64 anys. A Catalunya hi ha 2.838.636 persones 

ocupades el darrer trimestre de 2013, un 2,2% d’increment i 60.592 persones més que 

l’any 2012. 

Tant homes com dones han incrementat les xifres d’ocupació. Ells en un 2% i 

28.817 homes més, i elles, un 2,4% i 31.775 dones ocupades més. Les taxes 

d’ocupació també s’han incrementat per a ambdós sexes, però es torna a constatar, 

un any més, que la taxa d’ocupació femenina és molt inferior a la masculina, 

concretament 6,9 punts percentuals menys. La taxa d’ocupació femenina se situa 

en un 57,5% i la masculina en un 64,4%. 

L’ocupació ha augmentat en tots els grups d’edat a excepció dels més joves, que 

han reduït en poc més de 1.000 joves ocupats. També s’han incrementat les taxes 

d’ocupació de tots els grups d’edat, menys el dels més joves, que l’han reduït. La taxa 

d’ocupació més elevada, la presenta el grup de 31 a 44 anys, amb un 73,2%.  

L’increment de població ocupada s’ha donat només en els nivells d’estudis 

superiors i secundaris de 1a etapa. En el primer cas, ha augmentat un 4,5% i 50.747 

persones ocupades més, mentre que en el segon cas, l’increment ha estat del 5,5% i 

37.068 persones ocupades més. La taxa d’ocupació més alta, la presenta el grup 

de persones amb un nivell d’estudis superior. Concretament, aquesta taxa arriba al 

79,5%, mentre que la més baixa, la presenta el grup de persones amb un nivell 

d’estudis primaris o analfabets amb un valor del 38,9%. 

Les persones ocupades de nacionalitat estrangera s’han reduït en un 3,4% i 

12.904 persones, mentre que la població autòctona ha augmentat en 73.498 

persones, increment que significa un 3,1% més que el 2012. La diferència entre taxes 

es manté, i és de 14,2 punts percentuals en detriment de la població estrangera, que 

presenta una taxa del 49%, mentre que la de la població autòctona arriba fins al 

63,2%. 

L’anàlisi per branques d’activitat mostra com l’hostaleria és la branca que ha patit la 

major pèrdua d’ocupació, amb 22.141 persones menys i una reducció de l’11,2%. 

La indústria manufacturera és la segona branca en reducció de xifres 

d’ocupació, concretament, 10.778 persones menys i una caiguda del 2,3%. Tot i això, 

aquesta branca és la que aglutina el major nombre de persones ocupades. 
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A finals del 2013, hi ha un 10,1% de població subocupada, un 12,2% del total de 

dones ocupades i un 8,1% del total d’homes ocupats. La tendència de la 

subocupació ha estat creixent, d’un 13,3% i 33.507 persones més. Un any més, 

veiem com aquesta característica de l’ocupació afecta més les persones 

treballadores joves, que presenten una taxa de subocupació del 13,3% a finals del 

2013. Es manté la relació entre més edat i menys probabilitat de ser persona 

treballadora subocupada, però tots els grups d’edat han patit increments de població 

subocupada. La població estrangera és la més afectada per la subocupació, tot i 

reduir les xifres de subocupació en relació amb el 2012. 

La parcialitat afecta 447.948 persones treballadores a Catalunya, un 15,8% del 

total. Percentatge superior al del 2012, que era del 14,4%. Respecte del 2012 s’ha 

donat un increment del 12,3% i 48.958 persones més. La parcialitat afecta molt més 

les dones, ja que presenten una taxa de parcialitat del 24,9%, 17,4 punts percentuals 

superior a la masculina. També és un fenomen que afecta més la població jove 

que la resta, ja que aquests es distancien 36 punts percentuals de la mitjana global, 

amb una taxa de parcialitat del 51,9%. Un any més es constata que la precarietat dels 

joves no minva. 

En relació amb les ocupacions, el major nombre de persones ocupades es troben 

en la categoria de serveis de restauració, personals, de protecció i de venedors 

amb un 21,7% del total. Seguidament, amb un 17,4% del total, trobem la categoria de 

personal tècnic i professional científic. L’evolució del pes, en relació amb el 2012, 

deixa veure com la categoria d’ocupacions elementals és la que ha perdut major 

pes en xifres relatives, mentre que les persones treballadores dels serveis de la 

restauració han incrementat gairebé un punt percentual. L’evolució, en xifres 

absolutes, mostra com la major pèrdua de persones ocupades, la protagonitza la 

categoria d’ocupacions elementals, amb 11.883 persones ocupades menys, 

mentre que el major increment, l’ofereix la categoria de persones treballadores 

dels serveis de restauració, personals, de protecció i de venedors, amb un 

increment de 35.256 persones ocupades. 

 

Atur 

El 2013 finalitza amb 819.284 persones sense feina, xifra que s’ha reduït un 7,3% 

i 64.124 persones menys respecte del 2012. La taxa d’atur se situa en un 22,4% el 

darrer trimestre del 2013, una taxa que continua mostrant uns nivells d’atur 

insuportables. 

La reducció de l’atur s’ha donat en ambdós sexes, però la reducció dels homes 

aturats ha estat més intensa. Concretament ha estat de –8,2% i 39.374 homes menys, 
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mentre que les dones ho han fet en un –6,1% i 24.750 dones aturades menys que fa 

un any. 

La taxa d’atur masculina és del 22,8%, i la femenina, del 21,9%. Si bé el 2012 els 

homes destacaven per tenir una taxa d’atur força superior a la de les dones, enguany 

les taxes tornen a acostar-se amb només un diferencial de gairebé un punt percentual. 

La reducció de l’atur s’ha constatat entre les edats compreses entre els 20 i 54 

anys. Els més joves són els que tenen la taxa d’atur més elevada i allunyada de la 

tendència general de Catalunya. Aquest grup té una taxa d’atur del 72,2%, resultat 

molt allunyat de la resta de grups d’edat. La incidència de l’atur té una clara relació 

amb l’edat, ja que com més jove és la persona més probabilitat té de ser 

expulsada del mercat de treball. 

Per nivell d’estudis es pot veure com l’atur es redueix en tots els nivells però no ho 

fa amb la mateixa intensitat. Les taxes d’atur també s’han reduït en tots els nivells 

d’estudis; la més significativa és la del grup d’estudis secundaris de 1a etapa, que 

redueix 2,8 punts percentuals la taxa d’atur en relació amb el 2012. Només la franja de 

nivell d’estudis superior és el grup que manté una taxa d’atur per sota de la general 

catalana, cosa que evidencia que la formació continua sent un pilar fonamental per 

entrar i mantenir-se en el mercat de treball. 

La reducció de l’atur es dóna en la població estrangera i en l’autòctona. En el 

primer cas, la reducció ha estat del 17,1% i 43.800 persones aturades menys, i en el 

segon cas la reducció ha estat més lleu, un 3,2% i 20.324 persones aturades menys 

que el 2012. Les taxes d’atur s’han reduït per a ambdues poblacions, en concret, la de 

la població estrangera ha estat del 37%, i la de la població autòctona, del 19,7%. 

L’anàlisi del temps d’estada a l’atur mostra com, a finals del 2013, més de la meitat 

del total de persones sense feina que han treballat prèviament pateixen atur de 

llarga durada i hi ha un 37,4% del total que fa més de dos anys que cerca feina 

sense èxit. Tant homes com dones concentren la major proporció de persones 

aturades en el període de temps més llarg (més de dos anys en cerca de feina) i com 

més avançada és l’edat de la persona aturada més dificultats hi ha per retornar al 

mercat de treball. L’atur de llarga durada afecta més la població estrangera que 

l’autòctona, tot i que ambdues poblacions mostren evidents dificultats per retornar al 

mercat de treball, ja que concentren molta població que fa més de dos anys que està 

sense feina. 
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Salarització 

El nombre de persones assalariades a Catalunya el 2013 s’ha incrementat en 

27.782 persones i un 1,2% més. Això significa que hi ha 2.370.411 persones que 

treballen per compte aliè. Tant homes com dones han incrementat la població 

assalariada, tot i que les dones ho han fet amb menor intensitat que els homes. La 

taxa de salarització de les dones es manté força superior a la dels homes, i assoleix un 

87% mentre que la dels homes, 8 punts percentuals inferior, se situa en un 78,9%. 

De les 2.370.411 persones assalariades, 444.602 treballen amb un contracte 

temporal, un 18,8% del total, amb un increment interanual del 9,3%, i 37.890 

persones amb contracte temporal més. L’augment de població assalariada s’ha 

donat només per l’increment de la població assalariada temporal, ja que la indefinida 

només ha fet que decréixer. La taxa de temporalitat ha augmentat 1,4 punts 

percentuals, i arriba a un 18,8%. Per tant, s’incrementa la inestabilitat laboral. 

Tant homes com dones han incrementat la població assalariada temporal. Els 

homes, en 28.629 més (14,7% més) i les dones en 9.261 més (4,4% més). 

L’empitjorament de la situació dels homes fa que les taxes de temporalitat 

d’ambdós sexes siguin gairebé iguals (18,7% les dones i 18,8% els homes). 

 La modalitat contractual temporal, que concentra el major pes de persones 

assalariades temporals, és el d’obra i servei, amb un 52,4% del total. La 

modalitat que més ha incrementat, en termes relatius, és la de temporada amb un 

augment del 62,6% i 9.895 persones més. 

 

Anàlisi territorial 

El 2013, Lleida és l’única província que supera la taxa d’activitat mitjana 

catalana, amb un 80,1%, mentre que Barcelona la iguala amb un 78,5%. Girona i 

Tarragona finalitzen l’any amb unes taxes del 78,3% i del 77,9%, respectivament. 

L’activitat masculina es redueix a Barcelona i a Girona, mentre que augmenta a 

Lleida i a Tarragona. Pel que fa a les dones, l’únic descens es produeix a la província 

de Barcelona, ja que a la resta de províncies la proporció de dones actives 

augmenta. 

Pel que fa a l’ocupació, totes les províncies presenten resultats positius, i 

Barcelona és la demarcació que ha experimentat un major increment, amb 46.137 

persones ocupades més (2,3%). Lleida, per la seva banda, ha guanyat 9.300 persones 

ocupades (5,5%), mentre que Girona i Tarragona mostren uns resultats molt 

semblants, ja que en els dos casos se superen les 2.500 persones ocupades més, en 

relació amb el 2012. 
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Respecte a les taxes d’ocupació per sexes, hem de destacar que els dos col·lectius 

presenten increments a tots els territoris, tot i que aquests són més pronunciats 

en el cas de les dones. L’única excepció es dóna a Girona, on el volum d’homes 

ocupats disminueix. La província de Barcelona concentra la major part del creixement 

d’ocupació, tant masculina com femenina.  

La població assalariada també augmenta a totes les províncies respecte al 2012. 

Del total de 27.782 persones assalariades més a tot Catalunya, 17.322 corresponen a 

Barcelona. Pel que fa a les taxes de salarització, Barcelona i Girona presenten 

resultats decreixents, mentre que Lleida i Tarragona experimenten increments. 

L’anàlisi de la població assalariada en l’àmbit provincial mostra un increment a 

tots els territoris i en ambdós sexes. La demarcació de Tarragona suposa l’única 

excepció, ja que la població assalariada femenina decreix un 1,4%. Les taxes de 

salarització provincials masculines són notablement més baixes que les de les 

dones, amb un diferencial entre els dos sexes superior a 6 punts. 

Quan analitzem la taxa de temporalitat, comprovem que no hi ha un 

comportament uniforme a les quatre províncies catalanes. D’una banda, tenim 

Girona, on la taxa de temporalitat experimenta un descens gairebé imperceptible. I, de 

l’altra, Barcelona, Lleida i Tarragona presenten un augment de les seves taxes de 

temporalitat respecte de l’any 2012. 

L’evolució de la població aturada trenca la tendència de creixement de l’atur, ja que 

trobem 64.125 persones aturades menys a tot Catalunya. Percentualment, Barcelona 

és la demarcació on més disminueix l’atur, un 10,9%, seguida de Lleida, amb un 

descens del 6,3%. En la banda oposada, les províncies de Girona i, sobretot, 

Tarragona, continuen patint un augment de les persones aturades (d’un 0,5% i un 

7,9%, respectivament).  

Les taxes d’atur presenten uns resultats positius a totes les províncies, amb 

l’única excepció de Tarragona, on la taxa augmenta i se situa en el 27,1%. 

Pel que fa al temps d’estada a l’atur, observem un comportament diferenciat segons el 

territori. La franja de durada de l’atur entre 6 mesos i 1 any és la que concentra 

una proporció inferior a totes les províncies, amb percentatges compresos entre el 

10,4% i el 15,7%. El percentatge més elevat de persones aturades de curta durada 

(menys de 6 mesos) es dóna a Lleida, amb un 36,8%. A l’altre extrem, destaquen 

Barcelona i Tarragona, que presenten un volum de persones desocupades que 

fa més de 2 anys que no tenen feina del 37,8% i del 39% sobre el total de població 

aturada, respectivament. 

L’anàlisi de l’atur comarcal des del 2009 fins al 2013 permet veure com totes les 

comarques catalanes han patit un increment del nombre mitjà de persones 
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aturades registrades. Si bé la mitjana catalana se situa en un increment del 24,6%, 

la comarca del Ripollès destaca per ser la que presenta l’increment més lleu 

(2,5% d’augment). Per contra, la comarca que presenta l’increment més acusat és 

el Priorat, amb un 53% de creixement. 

Totes les comarques presenten una tendència negativa pel que fa a la 

contractació indefinida. Les comarques amb major pèrdua d’aquest tipus de 

contractació són el Pallars Sobirà (–60,4%), el Montsià (–51,7%), el Baix Ebre (–

42,7%) i la Conca de Barberà (–39,7%). 

El Pla de l’Estany és la comarca amb el major increment de contractació 

temporal (77,5% d’augment). 

Segons l’afiliació a la Seguretat Social, la comarca del Ripollès és l’única que 

ofereix una evolució positiva amb un creixement de l’1,6% i 114 persones 

treballadores afiliades més en els darrers quatre anys. 

 

Treball autònom 

El perfil de persona treballadora per compte propi, la persona autònoma 

pròpiament dita, que no està integrada en societats mercantils, cooperatives ni 

en altres entitats societàries ni són col·laboradors familiars, és majoritàriament 

masculí (66,1%), té entre 40 i 54 anys (44,5%), de nacionalitat espanyola (90,7%), 

del sector de serveis (76,5%), sense personal assalariat (81,0%), sense 

pluriactivitat (95,0%), amb més de 5 anys en l’activitat (60,3%) i que cotitza per la 

base mínima de cotització (83,1%). En general, doncs, no hi ha gaires diferències en 

relació amb el 2012. 

Aquest col·lectiu ha patit també 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 anys. Malgrat això, l’any 2013 va veure un lleugeríssim repunt del nombre 

de persones autònomes pròpiament dites, amb 647 persones més, en contrast 

amb el constant descens que s’ha produït des del 2008. En aquest període 2008-2013, 

la xifra d’aquest col·lectiu s’ha reduït en 42.527 persones.  

Aquesta reducció ha afectat només els homes, ja que les dones han tingut un 

lleuger ascens. Pel que fa als grups d’edat, l’evolució ha estat similar, excepte la del 

grup de menors de 25 anys, que ha tingut un increment apreciable. En relació amb 

la nacionalitat, si bé ha augmentat el nombre de persones autònomes d’origen 

estranger, ha disminuït lleugerament el nombre de persones 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 de manera autònoma, ja 
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que ha patit les pèrdues més accentuades en relació amb la resta de sectors i durant 

el període analitzat. És interessant, però, veure que el sector de serveis ha 

incrementat sensiblement els seus efectius. 

 

Contractació registrada 

La contractació registrada a Catalunya presenta un increment de 33.029 

contractes i un augment de l’1,6% respecte del 2012. En total s’han signat 2.160.954 

contractes. La tendència creixent s’explica només per l’augment de la 

contractació de tipus temporal, ja que aquest tipus de contracte ha augmentat en 

84.485 contractes (4,6% més). La contractació indefinida, per contra, cau un 18% i se 

signen 51.456 contractes menys que fa un any. 

Entorn de la contractació indefinida, la modalitat més afectada per aquesta 

reducció ha estat la contractació de foment de la contractació indefinida, amb un 

–28,4% i 2.323 contractes menys.  

Pel que fa a la contractació temporal, el creixement més accentuat el trobem en 

la modalitat d’eventual per circumstàncies de la producció (59.332 contractes i un 

7,3% d’increment) i en l’obra o servei (20.786 contractes i un 3% més). 

Per sexes, una diferència notable que es constata any rere any és la forta presència 

de dones en la modalitat d’interinitat. En aquesta tipologia trobem 228.972 dones 

davant de 93.649 homes. 

L’anàlisi de la contractació registrada pels grans sectors d’activitat, mostra com la gran 

majoria de contractes es concentren en el sector de serveis. Un 86,5% del total de 

la contractació registrada es troba en aquest sector. La indústria és el sector que 

ofereix més estabilitat, ja que un any més és el sector amb el percentatge més 

elevat de contractació indefinida (19,1%). Per contra, l’agricultura és el sector més 

inestable de tots. Tots quatre sectors mostren una pèrdua generalitzada de contractes 

indefinits, mentre que tots, excepte la construcció, presenten increments de 

contractació temporal. 

 

Pobresa, llars i activitat laboral 

La taxa de risc de pobresa o exclusió social no ha deixat d’incrementar-se en aquests 

darrers anys. Gairebé un terç de la població catalana presenta dificultats per 

poder cobrir les necessitats més bàsiques per viure. 
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El 2013, a Catalunya hi ha 533.500 persones desocupades que no perceben cap 

subsidi o prestació per atur. També hi ha 88.134 llars sense ingressos laborals que 

aglutinen 195.163 persones. L’increment de les xifres és notable. 

Gairebé 80.000 persones a Catalunya són població activa i es troben sense feina 

i privades d’ingressos. Un 40% de les persones aturades que viuen en llars sense 

ingressos fa més de dos anys que busquen feina (31.240 persones). 

 

Afiliació a la Seguretat Social 

Des del 2009 l’afiliació amb alta a la Seguretat Social no ha parat de decréixer, i 

ha deixat un resultat el 2013 de 2.875.466 persones afiliades d’alta a la Seguretat 

Social. Aquestes xifres únicament tenen en compte les persones ocupades que 

cotitzen. 

La mitjana d’afiliació amb alta al règim general i mineria del carbó el 2013 és de 

2.260.354 persones.  

En el cas del règim especial de treballadors autònoms el 2013 tanca amb una mitjana 

de 517.409 persones afiliades i en alta en aquest règim. 

La variació entre els anys 2008 i 2013 mostra com a Catalunya hi ha hagut una 

pèrdua mitjana de 519.046 persones en l’alta a la Seguretat Social, xifra que 

representa una reducció del 15,7%. 

Si tenim en compte l’evolució, entre el 2012 i el 2013, del total de l’afiliació a la 

Seguretat Social s’ha perdut una mitjana de 85.309 persones afiliades, reducció 

que suposa un –3,0%. 

En el cas del règim general, la reducció ha estat de 78.478 persones afiliades i un 

–3,4%, mentre que per al cas del règim especial de treballadors autònoms, la 

reducció ha estat de 6.832 persones i un –1,3%. 
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10. Conclusions 

Des del 2008 fins al 2012, a Catalunya, hi ha hagut una constant pèrdua de llocs 

de treball i un augment desorbitat de persones aturades. L’any 2013 trenca 

aquesta tendència amb una reducció de l’atur i un lleu increment de l’ocupació. 

Malauradament, aquest canvi només respon a la creació d’ocupació precària, 

temporal i a jornada parcial, fet que constata que s’aguditzen les desigualtats en 

el mercat de treball i que es deterioren, encara més, les condicions de treball. 

La reducció de la població activa que s’ha donat s’explica, en part, pel fenomen de la 

migració forçada que pateixen determinats col·lectius, que marxen del país per manca 

d’ofertes laborals. Aquest ha estat el cas de la població d’origen immigrant, que ha 

reduït notablement el seu pes en el mercat de treball, i que, per primera vegada des 

del 2006, es mostra menys activa que la població autòctona. 

La intensitat de la crisi i els efectes nocius per al mercat de treball fan que la reducció 

de l’atur i l’increment de l’ocupació siguin insuficients per la lentitud que comporten, ja 

que recuperar els nivells d’ocupació previs a la situació de crisi serà difícil. 

Un any més, es fa palesa la situació de desavantatge de les dones en el mercat de 

treball, ja que no hi ha igualtat en l’accés a la feina ni en les condicions laborals dels 

llocs de treball que ocupen uns i altres. Per tant, es fa evident que calen polítiques de 

gènere que contribueixin a impulsar la participació de les dones en un espai on es 

valorin les capacitats de les persones treballadores i es vetlli per la igualtat real en 

l’accés a la feina. Per això, cal un canvi en les polítiques per donar valor al treball de 

les dones com a generadores de riquesa. A la vegada, calen polítiques de conciliació 

de la vida personal, la familiar i la laboral per facilitar la sortida de la inactivitat de 

moltes dones que no poden participar en el mercat de treball. 

El col·lectiu jove continua sent un dels col·lectius més castigats per la situació de crisi, 

ja que continua patint l’atur de manera més intensa que la resta de grups d’edat. A 

més, sobre ells recau, en major mesura, la feina temporal i les jornades a temps 

parcial. Per tant, és necessari i urgent aplicar mesures específiques per als més joves, 

per facilitar la seva inserció en el mercat de treball i possibilitar la seva qualificació 

professional. Només així s’evitarà, en part, la seva sortida forçosa del país per trobar 

una feina. 

La situació del col·lectiu de treballadors estrangers també mostra un evident 

deteriorament, tant de les seves condicions de treball com de les expectatives laborals 

que tenen quan arriben o mentre romanen al nostre país. Aquest col·lectiu ha perdut 

pes en el mercat de treball, ja que una part ha sortit del país en cerca d’altres 

destinacions on poder trobar una feina. Per a aquest grup de persones, el mercat de 
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treball català s’ha convertit en un àmbit de perpètua inestabilitat i que genera escasses 

oportunitats de treball. 

Les persones treballadores per compte propi també han patit els efectes de la crisi 

econòmica. Tot i que els autònoms pròpiament dits, és a dir, la part d’afiliats al RETA o 

al règim general del mar, que no pertanyen a empreses ni són autònoms 

econòmicament dependents ni col·laboradors familiars, han augmentat en nombre i 

són 310.430 persones el 2013. Aquest increment es deu únicament a l’augment de 

dones, persones joves i població immigrant. El treball autònom també mostra signes 

de deteriorament i d’incertesa, ja que moltes de les persones que treballen per compte 

propi no aconsegueixen mantenir la seva activitat per gaire temps. L’anàlisi de 

l’afiliació al RETA, en canvi, mostra caigudes constants des del 2008. 

Malgrat la reducció de l’atur, a Catalunya hi ha prop de 820.000 persones sense feina, 

xifra preocupant, sobretot perquè cada cop són més les persones que pateixen atur de 

llarga durada, fet que dificulta el seu retorn al mercat de treball i, en molts casos, 

suposa l’esgotament dels seus recursos econòmics. En aquest sentit, la població 

treballadora pateix cada cop més desprotecció i va augmentant la pobresa laboral, no 

només per la prolongació de l’atur sinó també perquè qui treballa cada cop ho fa en 

condicions més precàries. 

Hem pogut constatar com cada cop hi ha més persones avocades a viure situacions 

d’extrema vulnerabilitat i estan més a prop del risc d’exclusió social i de pobresa. 

Davant d’aquesta situació, que s’agreuja i que es fa irreversible en molts casos, calen 

mesures urgents, com la implementació d’una renda garantida de ciutadania que 

asseguri uns ingressos de subsistència per als qui no poden fer front a les despeses 

bàsiques. 

Amb el desenvolupament de les dues darreres reformes laborals (Reial decret 10/2011 

i Reial decret 3/2012, de mesures per a la reforma del mercat de treball), la precarietat 

laboral s’ha estès en l’àmbit laboral i ha deixat de ser exclusiva del treball de tipus 

temporal. L’ocupació indefinida també s’està precaritzant, quan se sotmet les persones 

treballadores a llargs períodes de prova, a reduccions salarials, a modificacions de les 

condicions de treball, a acomiadaments fàcils i barats o a condicions de treball que 

comporten poques garanties i inestabilitat. 

Un exemple clar de solució enganyosa que s’ha adoptat és el cas de la suposada 

contractació indefinida per a emprenedors, que fa ús de la precarietat com a eina per a 

la creació d’ocupació, quan en realitat s’està promovent una ocupació de tipus precari, 

inestable i que vulnera els drets laborals més bàsics, amb un període de prova d’un 

any. 

Les reformes laborals, ineficàcies i inútils i les retallades pressupostàries de les 

polítiques actives d’ocupació, lluny de crear ocupació, dinamiten el mercat de treball, 
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converteixen les persones treballadores en blancs vulnerables, dificultant-los l’accés a 

la formació, fent-los patir rebaixes salarials constants, fent-los tenir més risc de 

sinistralitat laboral, reduint la qualitat de la seva ocupació i dinamitant la negociació 

col·lectiva i posant en dubte tots els drets laborals i socials. 

És per això que el moviment sindical exigeix l’aposta autèntica per l’ocupació en un 

marc saludable, amb drets, de qualitat i un mercat de treball just i igualitari, sense 

enganys ni falses mesures. 

Creiem que cal modernitzar sectors tradicionals, potenciar nous sectors emergents 

amb futur, transformar l’organització de les empreses i el seu funcionament contribuint 

a canviar el model imperant de reducció de costos laborals i preus, i apostar per la 

innovació i els productes amb més valor afegit. En definitiva, cal canviar el model 

productiu. 

Com afirmen experts en la matèria, la pobresa en el treball és el resultat d’un mercat 

de treball precari, d’una desestructuració a les llars i d’un ineficaç sistema de protecció. 

És per això que considerem vital i urgent, reforçar els mecanismes de protecció social i 

les polítiques d’ocupació orientades a millorar l’ocupabilitat, la qualitat de l’ocupació i la 

feina digna.  

Aquest estudi, malgrat el lleu canvi de tendència dels principals indicadors del 

mercat de treball, evidencia que ens trobem lluny de la recuperació, ja que la 

poca ocupació que s’ha creat és precària i l’atur que s’ha reduït és insignificant 

per revertir tot el que hem acumulat en aquests anys de crisi, retallades, 

austeritat i pèrdua de drets de les persones. Alertem que el risc de fractura 

social persisteix i que creix el risc de pobresa i exclusió social de les persones 

que han perdut la feina i de les que tenen un treball precari, que cada cop en són 

més. 
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11. Glossari 

- 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 titular o no d’una empresa individual o familiar. 

- Població activa: conjunt de persones que tenen 16 anys o més que treballen o 

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 i que reuneixen 

les condicions següents: estan sense feina, n’estan buscant i estan disponibles 

per treballar. 

- 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 

tant per cent). 

- Taxa d’atur: indicador relatiu associat a la població desocupada que es defineix 

com el quocient entre la població aturada i la població activa (en tant per cent). 
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- Taxa d’ocupació: indicador relatiu associat a la població ocupada que es defineix 

com el quocient entre la població ocupada i la població total de 16 anys o més (en 

tant per cent). 

- Taxa de parcialitat: percentatge de persones ocupades a temps parcial sobre el 

total de la població ocupada (en tant per cent). 

- Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE: at risk of poverty or 

exclusion): és una taxa que analitza la pobresa des d’una perspectiva més 

àmplia. Es considera en situació de pobresa o exclusió la persona que pateix una 

d’aquestes tres carències: falta d’ingressos, privació material severa o convivència 

en una llar amb baixa intensitat laboral. 

- 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 tant per cent). 

- Taxa de temporalitat: percentatge de persones assalariades amb contracte 

temporal sobre el total de la població ocupada assalariada (en tant per cent). 
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12. Annexes 

 

Annex 1: Atur registrat comarcal 

 
Mitjana anual 2009 Mitjana anual 2013 Variació (N) Variació (%) 

Priorat 408 625 217 53 

Pallars Jussà 566 860 294 52 

Ribera d'Ebre 1.103 1.620 518 46,9 

Montsià 4.557 6.403 1.847 40,5 

Terra Alta 467 651 184 39,4 

Garrigues 814 1.127 313 38,4 

Alt Urgell 941 1.290 349 37,1 

Segrià 11.910 16.206 4.296 36,1 

Baix Camp 12.889 17.127 4.238 32,9 

Baix Ebre 5.527 7.330 1.804 32,6 

Pla d'Urgell 1.751 2.316 565 32,3 

Baix Penedès 8.707 11.506 2.799 32,1 

Alt Penedès 6.873 9.048 2.174 31,6 

Noguera 2.191 2.843 652 29,8 

Garraf 10.570 13.671 3.101 29,3 

Berguedà 2.697 3.447 750 27,8 

Gironès 11.622 14.718 3.095 26,6 

Urgell 2.128 2.686 559 26,3 

Baix Llobregat 56.365 70.791 14.426 25,6 

Maresme 31.878 39.904 8.027 25,2 

Pla de l'Estany 1.404 1.756 352 25,1 

Vallès Oriental 30.199 37.751 7.553 25 

CATALUNYA 511.609 637.295 125.686 24,6 

Alt Empordà 8.594 10.684 2.090 24,3 

Pallars Sobirà 302 374 73 24,1 

Vallès Occidental 68.826 85.371 16.546 24 

Alt Camp 3.289 4.058 769 23,4 

Tarragonès 17.284 21.274 3.990 23,1 
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Barcelonès 142.328 174.879 32.552 22,9 

Conca de Barberà 1.228 1.497 269 21,9 

Val d'Aran 378 454 77 20,3 

Alta Ribagorça 145 175 30 20,3 

Selva 11.570 13.820 2.250 19,4 

Anoia 10.329 12.309 1.980 19,2 

Osona 11.326 13.455 2.128 18,8 

Baix Empordà 9.061 10.729 1.669 18,4 

Solsonès 773 914 141 18,2 

Bages 13.879 16.145 2.266 16,3 

Segarra 1.187 1.359 173 14,6 

Cerdanya 769 881 111 14,5 

Garrotxa 3.116 3.538 422 13,6 

Ripollès 1.659 1.701 41 2,5 

Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació. DEMO. 
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Annex 2: Contractació registrada comarcal 

 
Mitjana anual 2009 Mitjana anual 2013 Variació (N) Variació (%) 

Pla de l'Estany 6.913 11.202 4.289 62 

Priorat 2.279 2.933 654 28,7 

Garrigues 4.385 5.166 781 17,8 

Bages 36.286 41.618 5.332 14,7 

Anoia 21.180 24.280 3.100 14,6 

Cerdanya 4.862 5.440 578 11,9 

Vallès Oriental 89.073 99.076 10.003 11,2 

Berguedà 7.811 8.658 847 10,8 

Tarragonès 77.249 84.858 7.609 9,8 

Ripollès 3.969 4.327 358 9 

Alt Empordà 31.056 33.811 2.755 8,9 

Baix Empordà 31.806 34.605 2.799 8,8 

Garrotxa 11.051 11.974 923 8,4 

Alt Penedès 28.349 30.473 2.124 7,5 

Montsià 17.496 18.698 1.202 6,9 

Segrià 69.125 73.734 4.609 6,7 

Osona 25.633 27.299 1.666 6,5 

Vallès Occidental 197.198 209.334 12.136 6,2 

Maresme 77.772 82.319 4.547 5,8 

Noguera 7.685 8.085 400 5,2 

Selva 39.196 41.081 1.885 4,8 

CATALUNYA 2.077.080 2.160.954 83.874 4 

Pla d'Urgell 12.578 13.070 492 3,9 

Conca de Barberà 7.238 7.485 247 3,4 

Barcelonès 865.870 888.380 22.510 2,6 

Baix Ebre 18.666 18.758 92 0,5 

Garraf 32.727 32.484 -243 -0,7 

Gironès 54.291 53.863 -428 -0,8 

Baix Llobregat 177.347 175.698 -1.649 -0,9 

Val d'Aran 4.655 4.605 -50 -1,1 

Baix Penedès 19.297 19.057 -240 -1,2 

Baix Camp 46.363 45.696 -667 -1,4 
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Urgell 8.303 7.960 -343 -4,1 

Alt Camp 13.753 13.095 -658 -4,8 

Ribera d'Ebre 5.781 5.339 -442 -7,6 

Terra Alta 1.760 1.521 -239 -13,6 

Alt Urgell 4.472 3.862 -610 -13,6 

Pallars Jussà 2.123 1.833 -290 -13,7 

Pallars Sobirà 3.022 2.553 -469 -15,5 

Solsonès 2.974 2.396 -578 -19,4 

Alta Ribagorça 1.416 1.136 -280 -19,8 

Segarra 4.070 3.192 -878 -21,6 

Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació. DEMO. 
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Annex 3: Contractació registrada indefinida comarcal 

 
Mitjana anual 2009 Mitjana anual 2013 Variació (N) Variació (%) 

Cerdanya 742 724 -18 -2,4 

Maresme 11.311 10.922 -389 -3,4 

Baix Empordà 5.484 5.216 -268 -4,9 

Ripollès 566 516 -50 -8,8 

Vallès Occidental 28.521 25.156 -3.365 -11,8 

Barcelonès 113.074 98.213 -14.861 -13,1 

Alt Empordà 6.146 5.334 -812 -13,2 

Garrotxa 1.814 1.572 -242 -13,3 

Garraf 3.295 2.828 -467 -14,2 

Vallès Oriental 11.420 9.631 -1.789 -15,7 

Pla de l'Estany 1.145 964 -181 -15,8 

Alt Penedès 3.205 2.690 -515 -16,1 

CATALUNYA 282.630 234.699 -47.931 -17 

Priorat 186 154 -32 -17,2 

Solsonès 319 261 -58 -18,2 

Ribera d'Ebre 447 362 -85 -19 

Bages 5.044 4.014 -1.030 -20,4 

Tarragonès 10.205 8.083 -2.122 -20,8 

Gironès 8.242 6.495 -1.747 -21,2 

Terra Alta 194 150 -44 -22,7 

Alt Camp 1.296 985 -311 -24 

Baix Llobregat 26.005 19.747 -6.258 -24,1 

Segrià 7.784 5.843 -1.941 -24,9 

Selva 6.687 4.950 -1.737 -26 

Baix Camp 6.199 4.567 -1.632 -26,3 

Alt Urgell 614 451 -163 -26,5 

Osona 4.897 3.583 -1.314 -26,8 

Pla d'Urgell 1.251 897 -354 -28,3 

Urgell 1.093 769 -324 -29,6 

Alta Ribagorça 127 88 -39 -30,7 

Baix Penedès 2.650 1.833 -817 -30,8 

Berguedà 1.063 734 -329 -31 
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Garrigues 427 292 -135 -31,6 

Anoia 3.026 2.068 -958 -31,7 

Val d'Aran 596 405 -191 -32 

Pallars Jussà 255 170 -85 -33,3 

Noguera 1.153 728 -425 -36,9 

Segarra 737 456 -281 -38,1 

Conca de Barberà 580 350 -230 -39,7 

Baix Ebre 2.251 1.290 -961 -42,7 

Montsià 2.157 1.041 -1.116 -51,7 

Pallars Sobirà 422 167 -255 -60,4 

Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació. DEMO. 
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Annex 4: Contractació registrada temporal comarcal 

 
Mitjana anual 2009 Mitjana anual 2013 Variació (N) Variació (%) 

Pla de l'Estany 5.768 10.238 4.470 77,5 

Priorat 2.093 2.779 686 32,8 

Garrigues 3.958 4.874 916 23,1 

Anoia 18.154 22.212 4.058 22,4 

Bages 31.242 37.604 6.362 20,4 

Berguedà 6.748 7.924 1.176 17,4 

Vallès Oriental 77.653 89.445 11.792 15,2 

Montsià 15.339 17.657 2.318 15,1 

Tarragonès 67.044 76.775 9.731 14,5 

Cerdanya 4.120 4.716 596 14,5 

Osona 20.736 23.716 2.980 14,4 

Alt Empordà 24.910 28.477 3.567 14,3 

Noguera 6.532 7.357 825 12,6 

Garrotxa 9.237 10.402 1.165 12,6 

Ripollès 3.403 3.811 408 12 

Baix Empordà 26.322 29.389 3.067 11,7 

Selva 32.509 36.131 3.622 11,1 

Segrià 61.341 67.891 6.550 10,7 

Alt Penedès 25.144 27.783 2.639 10,5 

Vallès Occidental 168.677 184.178 15.501 9,2 

Pla d'Urgell 11.327 12.173 846 7,5 

Maresme 66.461 71.397 4.936 7,4 

CATALUNYA 1.794.450 1.926.255 131.805 7,3 

Conca de Barberà 6.658 7.135 477 7,2 

Baix Ebre 16.415 17.468 1.053 6,4 

Barcelonès 752.796 790.167 37.371 5 

Val d'Aran 4.059 4.200 141 3,5 

Baix Penedès 16.647 17.224 577 3,5 

Baix Llobregat 151.342 155.951 4.609 3 

Gironès 46.049 47.368 1.319 2,9 

Baix Camp 40.164 41.129 965 2,4 

Garraf 29.432 29.656 224 0,8 
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Urgell 7.210 7.191 -19 -0,3 

Alt Camp 12.457 12.110 -347 -2,8 

Ribera d'Ebre 5.334 4.977 -357 -6,7 

Pallars Sobirà 2.600 2.386 -214 -8,2 

Pallars Jussà 1.868 1.663 -205 -11 

Alt Urgell 3.858 3.411 -447 -11,6 

Terra Alta 1.566 1.371 -195 -12,5 

Segarra 3.333 2.736 -597 -17,9 

Alta Ribagorça 1.289 1.048 -241 -18,7 

Solsonès 2.655 2.135 -520 -19,6 

Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació. DEMO. 
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Annex 5: Afiliació a la Seguretat Social comarcal 

  3r trim 2009 3r trim 2013 Variació (N) Variació (%) 

Ribera d'Ebre 3.929 2.774 -1.155 -29,4 

Montsià 13.186 10.413 -2.773 -21 

Pallars Sobirà 1.471 1.166 -305 -20,7 

Alta Ribagorça 772 617 -155 -20,1 

Solsonès 3.745 3.003 -742 -19,8 

Garraf 24.984 20.758 -4.226 -16,9 

Baix Ebre 18.402 15.313 -3.089 -16,8 

Terra Alta 1.594 1.331 -263 -16,5 

Priorat 1.424 1.192 -232 -16,3 

Alt Penedès 32.551 27.324 -5.227 -16,1 

Berguedà 7.916 6.670 -1.246 -15,7 

Conca de Barberà 5.904 4.988 -916 -15,5 

Garrigues 3.430 2.915 -515 -15 

Val d'Aran 2.679 2.300 -379 -14,1 

Pallars Jussà 2.751 2.363 -388 -14,1 

Anoia 25.032 21.510 -3.522 -14,1 

Alt Urgell 4.434 3.817 -617 -13,9 

Pla d'Urgell 9.862 8.531 -1.331 -13,5 

Baix Penedès 16.866 14.605 -2.261 -13,4 

Urgell 9.526 8.258 -1.268 -13,3 

Vallès Oriental 103.265 90.725 -12.540 -12,1 

Vallès Occidental 287.784 253.834 -33.950 -11,8 

Cerdanya 3.890 3.453 -437 -11,2 

Baix Empordà 30.598 27.268 -3.330 -10,9 

Gironès 82.464 73.925 -8.539 -10,4 

Alt Camp 14.206 12.741 -1.465 -10,3 

Osona 42.901 38.802 -4.099 -9,6 

CATALUNYA 2.479.352 2.256.810 -222.542 -9 

Baix Llobregat 223.930 203.852 -20.078 -9 

Garrotxa 17.117 15.587 -1.530 -8,9 

Baix Camp 48.883 44.569 -4.314 -8,8 

Alt Empordà 33.191 30.343 -2.848 -8,6 
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Segrià 75.314 69.374 -5.940 -7,9 

Bages 49.271 45.439 -3.832 -7,8 

Maresme 85.744 79.592 -6.152 -7,2 

Barcelonès 1.014.479 942.117 -72.362 -7,1 

Tarragonès 102.251 95.356 -6.895 -6,7 

Noguera 7.848 7.331 -517 -6,6 

Pla de l'Estany 8.805 8.249 -556 -6,3 

Selva 42.431 40.137 -2.294 -5,4 

Segarra 7.263 7.000 -263 -3,6 

Ripollès 7.038 7.152 114 1,6 

Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació. DEMO. 
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Annex 6: Recull principals taxes del mercat de treball (2006-

2013) 

 
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 

4t trimestre 2012 83,0 72,8 77,8 

4t trimestre 2013 83,5 73,6 78,5 

 

 
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 

4t trimestre 2012 62,5 55,7 59,1 

4t trimestre 2013 64,4 57,5 60,9 

 

 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 

4t trimestre 2012 24,7 23,4 24,1 

4t trimestre 2013 22,8 21,9 22,4 
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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 

4t trimestre 2012 16,7 18,0 17,4 

4t trimestre 2013 18,8 18,7 18,8 

 

 
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 

4t trimestre 2012 6,5 23,1 14,4 

4t trimestre 2013 7,5 24,9 15,8 

 

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

 

 

 

 

 


