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1-Nota metodològica 
 

El desembre de 2010 vam presentar per primer cop, l’Informe sociodemogràfic i 

d’ocupació de les persones amb discapacitat a Catalunya perquè per primera vegada 

vam poder disposar de dades sobre mercat de treball i persones amb discapacitat 

disponibles a l’Observatori del Treball. 

 

El present informe, volia plasmar en un inici, la mateixa fotografia. No obstant, no ens 

ha estat possible degut a la parcial actualització de les dades disponibles. D’aquesta 

manera, l’apartat sociodemogràfic que feia referència a l’anàlisi pròpia de la població 

amb discapacitat a Catalunya, no s’ha pogut fer per la manca de dades actualitzades. 

En canvi, sí que hem pogut realitzar l’anàlisi referent a la relació que tenen aquestes 

persones amb el mercat de treball català, ja que hem disposat de dades de l’any 2010. 

 

Enguany també volíem incloure la situació dels infants, els joves i les persones adultes 

amb discapacitat, amb les possibilitats reals d’accedir als diferents cicles formatius; 

concretament volíem analitzar la situació actual d’accés a l’escola ordinària, la 

cobertura en aquest curs escolar dels professionals de suport en aquesta, i/o la 

derivació a l’escola especial. Així com el tipus de formació que cursaven després dels 

cicles formatius obligatoris i els obstacles en els que es trobaven per tal de realitzar-la. 

 

Aquest apartat referent als cicles formatius obligatoris i la formació post-obligatòria no 

ens ha estat possible analitzar-lo donada la manca de dades exhaustives per poder 

aprofundir en l’anàlisi. Les dades trobades només recullen els diferents programes i 

l’oferta formativa que depenen de diversos organismes i només ofereixen informació 

referent a pressupost, nombre de persones beneficiàries dels programes, cursos, etc... 

però no hem trobat cap indicador en relació amb el col·lectiu amb discapacitat. 

 

Per tot això, el present informe recull només, la situació de les persones amb 

discapacitat en relació al mercat de treball. 
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2-Persones amb discapacitat demandants d’ocupació 
 

L’any 2010 a Catalunya, hi ha una mitjana de 773.515 persones inscrites al Servei 

d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació, 10.530 de les quals (1,4%) 

són persones amb discapacitat declarada. D’aquestes, 5.515 són homes i 5.015 són 

dones. 

 

Una persona demandant d’ocupació, tal i com la defineix el propi Servei d’Ocupació de 

Catalunya és una persona que cerca ocupació i que s'ha inscrit en una Oficina de 

Treball per a sol·licitar-la. Aquesta persona pot ser que estigui treballant o aturada. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 

 

Si tenim en compte l’evolució de la població amb discapacitat des de l’any 2007, 

podem dir que la tendència ha estat creixent fins a arribar quasi a doblar el nombre de 

persones amb discapacitat demandants d’ocupació el 2010. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 

Respecte la població total, podem veure que la tendència és similar, ja que al llarg dels 

quatre anys observats l’evolució és també d’augment, però aquesta darrera 

lleugerament més accentuada. 

 

Taula 1:  Variació (%) persones demandants d'ocupació 2007-2010 
 Homes Dones Total 
Població amb discapacitat declarada 92,6 82,5 87,7 
Població total 173,0 80,0 120,2 
Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 

 

Si tenim en compte la variació que ha sofert tant la població amb discapacitat com la 

població total, podem veure que els increments són significatius en tots dos casos, 

però més importants en el cas de la població general. 

 

Per tant, tot i que la població amb discapacitat augmenta en nombre de persones 
demandants d’ocupació, no ho fa amb la mateixa intensitat o ritme que la 
població total. 
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GRÀFIC 3 

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 

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

Si tenim en compte la proporció d’homes i dones, podem afirmar que és força similar a 

la que presenta la població general. En aquest sentit, hi ha un 47,6% de dones amb 

discapacitat demandants d’ocupació front a un 52,4% d’homes. 
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Si ens fixem en la població en relació als intervals d’edat, podem veure com la 

població amb discapacitat presenta els valors més alts en edats més avançades 

mentre que la població general ho fa en edats més joves.  

 

Població total 
Homes 53,6%
Dones 46,4%

Homes
52,4%

Dones
47,6%

Població amb discapacitat demandant 
d'ocupació per sexe 2010
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Així com la població general es concentra sobretot, en edats que van dels 30 als 39 

anys, la població amb discapacitat ho fa en edats compreses entre els 45 i els 54 anys. 

 
Per tant, el perfil de persona amb discapacitat demandant d’ocupació té edats 
força més elevades que la població global. 
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La durada de la demanda és important a tenir en compte, ja que quan aquesta és 

elevada evidencia dificultats per a trobar una feina. 

 

En aquest cas doncs, és clara la problemàtica que pateixen les persones amb 

discapacitat ja que quasi un 23% del total de la població amb discapacitat porta més 

de dos anys com a demandant d’ocupació. 

 

Per contra, per a la població general, el percentatge més elevat (29,6%) es concentra 

en la durada mínima, que és fins a tres mesos. 

 

Així doncs, la població amb discapacitat demandant d’ocupació mostra més 
dificultats a l’hora de trobar una feina. 
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Taula 2: % Persones demandants d'ocupació per nivell d'estudis 2010 

 
Població amb 
discapacitat Població total 

Sense estudis 0,5 1,4 
E. primaris incomplets 4,1 5,8 
E. primaris complets 10,7 10,2 
Programes FP- E. secundaris 10,4 7,9 
Educació general - E. 
secundaris 65,9 61,6 
Tècnics-professionals superiors - 
E. post-secundaris 4,9 5,6 
Universitaris 1r cicle - Estudis 
post-secundaris 1,6 2,9 
Universitaris 2n i 3r cicle - Estudis 
post-secundaris 1,7 4,5 
Altres estudis post-secundaris 0,1 0,1 

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

Per nivell d’estudis, el perfil de persona demandant d’ocupació té majoritàriament un 

nivell d’estudis d’educació general. Aquest fenomen es dóna tant per a la població 

general (61,6%) com per a la població amb discapacitat (65,9%). 

 

Seguidament, i també per ambdues poblacions, entorn del 10% té estudis primaris 

complets. 

 

No obstant aquesta similitud, com més nivell d’estudis té la persona, més diferències hi 

ha entre les dues poblacions analitzades. En aquest sentit, la població demandant 

d’ocupació amb estudis universitaris de 2n i 3r cicle, és quasi testimonial en el cas de 

la població amb discapacitat (1,7%) i en canvi pren més força en el cas de la població 

general (4,5%). 
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L’anàlisi segons el sector econòmic del qual provenen les persones demandants, 

mostra certes diferències entre les dues poblacions observades. 

 

En aquest sentit, la gran majoria prové del sector serveis, però sobretot és destacable  

el cas de la població amb discapacitat, ja que un 70% prové d’aquest sector front a un 

57,1% de la població global. 

 

Una altra diferència significativa la trobem al sector de la construcció, ja que hi ha una 

diferència de 7,6 punts percentuals entre poblacions en detriment de la població amb 

discapacitat. 

 

També a la indústria, hi ha una proporció menor de persones amb discapacitat que 

provenen d’aquest sector, concretament un 16% del total front al 20,5% de la població 

global. 

 

Per tant, la població amb discapacitat es caracteritza per provenir sobretot del 
sector serveis, evidenciant ser un col·lectiu menys diversificat en sectors 
d’activitat que la tendència general. 
 

Taula 3: % Persones demandants per tipus d'ocupació 2010  

 
Població amb 
discapacitat Població total 

Directius administració i empresa 0,6 1,7 
Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 2,3 4,5 
Tècnics i prof. de suport 6,4 9,0 
Empleats administratius 19,0 12,5 
Treballadors serveis restauració,personals, comerç 13,3 15,5 
Treballadors qualificats agraris i pesquers 1,9 1,1 
Treballadors manufactures, construcció i mineria 7,5 15,0 
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 7,8 9,6 
Treballadors no qualificats 41,1 31,1 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
Segons el tipus d’ocupació, podem veure com un 41,1% del total de la població amb 

discapacitat i un 31,1% del total de la població global, són persones treballadores no 

qualificades. 

 

Tot seguit, trobem un 19% de les persones amb discapacitat que són empleades 

administratives, mentre que el 15,5% de la població total és treballadora de serveis de 

restauració, personals i de comerç. 
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Si tenim en compte les ocupacions d’alta qualificació (directius, tècnics, professionals 

científics,...) podem veure que la diferència entre ambdues poblacions és força 

significativa. 

 

En aquest sentit, trobem una proporció molt inferior de persones amb 
discapacitat amb ocupacions d’alta qualificació. Tot i no ser tampoc molt 
elevades, la població total ofereix unes xifres superiors a les del col·lectiu amb 
discapacitat. 
 
 

3-Atur registrat de les persones amb discapacitat 
 
L’any 2010, trobem 571.160 persones registrades com a aturades a les oficines del 

Servei d’Ocupació de Catalunya. D’aquestes, 6.422 són persones amb discapacitat 

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

Si tenim en compte l’evolució a llarg dels darrers quatre anys, podem veure com la 

tendència ha estat creixent, tant per homes com per dones amb discapacitat. 

 

Tot i així, el gràfic mostra clarament que les dones amb discapacitat aturades són 

sempre superiors en nombre als homes i el 2010, trobem 3.444 dones amb 

discapacitat aturades front a 2.979 homes. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
 

Si observem la tendència de la població global, podem veure que al llarg d’aquests 

anys, la població aturada ha crescut de manera notable, però en aquest cas, els 

homes han passat a ser més nombrosos que les dones, a partir de 2009. 

 

L’any 2009 hi havia 30.897 homes aturats més que dones i l’any 2010 superen a les 

dones en 31.847 efectius més. Com ja sabem, aquests resultats responen a la situació 

de conjuntura econòmica, ja que la major destrucció d’ocupació que s’ha donat en els 

darrers anys ha esta sobretot en sectors fortament masculinitzats. Malauradament, no 

responen a una millora de la situació de les dones en el mercat de treball. 

 

Taula 4: Variació (%) persones aturades 2007-2010   
 Homes Dones Total 
Població amb discapacitat declarada 103,4 82,7 91,8 
Població total 183,1 79,9 122,8 

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

La variació respecte el 2007 ens mostra com l’atur incideix més en els homes tant en 

el cas de la població total com en el de la població amb discapacitat. No obstant, cal 

tenir en compte la situació de conjuntura actual per poder entendre els increments més 

accentuats en els homes que en les dones. 
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GRÀFIC 9 
 
 
 

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

Si tenim en compte la proporció de dones i homes amb discapacitat aturats en relació 

a la població global, podem dir que hi ha més dones amb discapacitat aturades 

(53,6%) que dones aturades en general (47,2%). 

 

D’aquesta manera, així com la majoria de persones amb discapacitat aturades 
són dones, la majoria de la població total aturada és masculina. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
 

Segons l’edat, podem veure com la població amb discapacitat es caracteritza per 

presentar els majors percentatges en edats més avançades, dels 45 als 59 anys. En 

canvi, la població general destaca per concentrar la major proporció en edats que van 

dels 30 als 39 anys. 

Població total 
Homes 52,8%
Dones 47,2%

Homes
46,4%Dones

53,6%

Població amb discapacitat aturada per 
sexe 2010
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Aquesta tendència és molt similar a la que ja hem observat en l’anàlisi de les persones 

demandants d’ocupació. 
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En relació a la durada de la demanda, podem dir que el comportament de la població 

amb discapacitat és força diferent al de la tendència general. 

 

En aquest sentit, així com la població aturada total es concentra sobretot (29,6%) en 

una durada curta de la demanda (fins a tres mesos), la població aturada amb 

discapacitat destaca per tenir un 25,4% del total de persones aturades en atur de 

llarga durada, exactament, més de dos anys a l’atur. Aquesta proporció de persones 

amb discapacitat que pateixen atur de llarga durada es tradueix en 1.630 persones a 

Catalunya. 

 

Taula 5: % Persones aturades registrades per nivell d'estudis 2010 

 
Població amb 
discapacitat Població total 

Sense estudis 0,5 1,3 
E. primaris incomplets 4,6 5,8 
E. primaris complets 10,3 10 
Programes FP- E. secundaris 10,4 7,9 
Educació general - E. secundaris 66,2 62,4 
Tècnics-professionals superiors - E. post-
secundaris 4,6 5,4 
Universitaris 1r cicle – E. post-secundaris 1,5 2,8 
Universitaris 2n i 3r cicle – E. post-secundaris 1,7 4,3 
Altres estudis post-secundaris 0,1 0,1 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
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Segons el nivell d’estudis de la població aturada registrada, podem veure com en 

ambdós casos, la majoria té un nivell d’estudis d’educació general. En aquest cas 

però, és la població amb discapacitat la que concentra la major proporció, 

concretament un 66,2% del total, front a un 62,4% del total de la població general. 

 

També en ambdues poblacions, existeix la relació inversa entre nivell d’estudis i atur, 

és a dir, és escassa la proporció de persones aturades amb nivell d’estudis alt i per 

contra, el percentatge de persones aturades és més nombrós en els nivells d’estudis 

inferiors. 

 

Per tant, la formació és una garantia per mantenir-se en el mercat de treball, tant 
per a la població global com per a la població amb discapacitat. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
 

L’anàlisi per sectors d’activitat ens permet veure que la població global, tot i tenir un 

percentatge molt elevat en el sector serveis, es troba més diversificada que la població 

amb discapacitat. 

 

El 2010, el sector serveis, sector del qual prové la majoria de persones aturades 

registrades, presenta una diferència notable entre població total i població amb 

discapacitat, ja que hi ha una diferència de quasi 13 punts percentuals entre ambdues. 
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Taula 6: % Persones aturades per tipus d'ocupació 2010  

 
Població amb 
discapacitat 

Població 
total 

Directius administració i empresa 0,6 1,8 
Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 2,2 4,2 
Tècnics i prof. de suport 5,8 8,9 
Empleats administratius 19,3 12,6 
Treb. serveis restauració,personals, comerç 13,9 15,7 
Treb. qualificats agraris i pesquers 1,9 1 
Treb. manufactures, construcció i mineria 8,3 16,1 
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 6,7 9,4 
Treb. no qualificats 41,3 30,3 

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

Segons el tipus d’ocupació, podem veure que la major proporció de persones 

aturades, tant de la població amb discapacitat com de la població global, són persones 

no qualificades. En aquest cas, hi ha un 41,3% del total de persones amb discapacitat i 

un 30,3% de la població general. 

 

La diferència notable es dóna en el cas de les persones empleades administratives, 

que pel cas de la població amb discapacitat, trobem un 19,3% de persones amb 

aquesta ocupació a l’atur, mentre que pel mateix cas, hi ha un 12,6% de la població 

total.  

 

També trobem una diferència considerable en el cas de les persones treballadores en 

manufactures, construcció i mineria, ja que hi ha un 16,1% del total de la població 

global i només un 8,3% del total de la població amb discapacitat. 

 

 

4-Contractació registrada de les persones amb discapacitat 
 
En aquest apartat hem analitzat la contractació registrada a Catalunya tant de 

persones amb discapacitat com de la població global que s’ha donat al llarg de 2010.  

 

També ens hem aturat a veure el diferent comportament que es dóna en el mercat 

protegit (Centres Especials de Treball) i en el mercat ordinari (empreses privades i 

públiques, Administració Pública i enclavaments laborals) en relació a la contractació 

registrada de persones amb discapacitat. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
L’evolució de la contractació registrada al llarg dels darrers quatre anys, ens permet 

veure que l’any 2009 presenta un punt d’inflexió respecte els anys anteriors. Si bé la 

tendència era d’una reducció entre 2007 i 2009, podem dir que, a partir de 2009, la 

contractació registrada realitzada a persones amb discapacitat ha augmentat. Aquesta 

tendència positiva s’ha donat tant pel cas dels homes com pel de les dones. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
Si ho comparem amb les xifres de la població global, podem dir que, si bé també el 

2009 és l’any en què s’atura la davallada de la contractació registrada, l’augment que 

es dóna a partir de 2009 no és tant accentuat com l’observat en el cas de la població 

amb discapacitat. 
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L’anàlisi de la població general, ens permet veure que la diferència entre homes i 

dones no és tant accentuada com en el cas del col·lectiu amb discapacitat. 

 

Així doncs, les dades mostren clarament menys diferències entre homes i 
dones, en nombre de contractes realitzats al llarg de 2010 en el cas de la 
població global, mentre que en el cas de la població amb discapacitat, hi ha 
força menys contractes realitzats a dones que a homes. 
 

Taula 7: Variació (%) contractació registrada    
       
 Contractes a persones amb discapacitat Contractes totals 
 Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 -10,4 -9,9 -10,4 -13,5 -10,0 -11,8 
2009 -17,6 -11,7 -15,5 -18,7 -16,5 -17,6 
2010 28,0 20,4 24,9 6,1 3,2 4,7 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
Si observem la variació de la contractació registrada, podem veure com aquesta ha 

estat negativa al llarg de 2008 i 2009, tant per homes com per dones amb discapacitat 

i per a la població global. 

 

Només el 2010, presenta uns resultats positius sobretot en el cas de la contractació a 

persones amb discapacitat. Concretament, aquesta s’ha incrementat en un 25%, un 

28% pels homes i un 20,4% per les dones. 

 

El cas de la contractació total, també presenta una variació positiva, però en aquest 

cas més lleu, d’un 4,7% total i un 6,1% pels homes front al 3,2% per a les dones. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
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L’evolució de la contractació de persones amb discapacitat en Centres Especials de 

Treball mostra com aquesta s’ha incrementat sobretot en el darrer any i que aquesta 

tendència la mostren tant homes com dones. 

 

Cal destacar, que el comportament entre 2007 i 2009 indica un manteniment de la 

contractació malgrat la situació de crisi que ja era present en aquests anys. Per tant, 

els CET’s s’han mostrat, en part, resistents a la destrucció d’ocupació. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
Per contra, la contractació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari ha patit 

una evolució força diferent. En aquest cas, podem veure com la contractació ha caigut 

entre 2007 i 2009 i ha augmentat tímidament entre 2009 i 2010. 

 

Cal destacar en aquest cas, que els homes han patit una davallada més accentuada 

que les dones, ja que aquestes han reduït el nombre de contractes, però de manera 

més suau. 

 

Taula 8: Variació (%) contractació registrada persones amb discapacitat 
       
 Contractació en CET’s Contractació en mercat ordinari 
 Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 9,4 -12,0 0,3 -23,8 -9,1 -18,6 
2009 -5,6 1,7 -2,9 -29,3 -24,1 -27,2 
2010 41,6 37,9 40,1 10,2 0,0 6,0 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
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L’anàlisi de la variació ens permet veure com la contractació registrada al 2010 ha 

augmentat en un 40,1% en el cas dels CET’s i només en un 6% en el cas del mercat 

ordinari. 

 

Destacar que el cas del mercat ordinari, les dones s’han mantingut exactament igual 

que al 2009, mentre que han estat els homes els que han incrementat la contractació 

en un 10,2% en aquest mercat. 

 

En el cas dels CET’s, tant homes com dones presenten resultats positius. En aquest 

sentit, els primers han aconseguit augmentar en un 41,6% el nombre de contractes 

mentre que les dones ho han fet en quasi un 38%. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
Si considerem el perfil de persones amb discapacitat contractades en CET’s o en 

mercat ordinari, podem dir que la diferència per sexe és poc significativa, ja que entorn 

al 39% són dones i el 61% són homes. 

 

Sí que hi ha, de manera notable i en tots dos casos, una inferior contractació 
femenina. 
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GRÀFIC 19 
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 Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
Respecte els grups d’edat de la població amb discapacitat contractada, podem veure 

com no hi ha diferències significatives entre el mercat protegit i l’ordinari. 

 

En ambdós casos, la contractació registrada s’ha realitzat sobretot a persones que 

comprenen les edats que oscil·len entre els 35 i els 49 anys. 

 

Tot i això, podem veure com als CET’s es realitzen més contractes a joves, mentre 

que al mercat ordinari es celebren més contractes a persones d’edat més avançada, 

concretament d’entre 55 i 59 anys. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
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Segons el tipus de contractació efectuada en ambdós mercats, podem dir que així com 

al mercat ordinari hi ha un percentatge important de contractació registrada indefinida 

(55,8%), al mercat protegit aquesta contractació només es dóna en un 16,3%. 

 

Per tant, les persones amb discapacitat que treballen al mercat ordinari tenen 
més estabilitat laboral que les persones que treballen en CET’s. 
 

Si tenim en compte les dades de 2009, podem dir que en aquell moment, la 

contractació indefinida en CET’s era d’un 16% i la temporal d’un 84%, mentre que al 

mercat ordinari la temporal era d’un 39% i la indefinida un 61% (veure annex 4). 

 

Per tant, la contractació indefinida només ha augmentat en el cas dels CET’s, 
però de manera testimonial, concretament 0,3 punts percentuals més que al 
2009. 
 

Taula 9: % Contractació persones amb discapacitat per nivell d'estudis 2010 

 
Contractació 

en CET’s 
Contractació en 
mercat ordinari 

Sense estudis 7,9 6,9 
Estudis primaris  9,8 13,2 
Programes FP- E. secundaris 5,2 7,3 
Educació general - E. secundaris 74,3 65,2 
Tècnics-professionals superiors - E. post-secundaris 1,5 3,0 
Universitaris 1r cicle - E. post-secundaris 0,5 1,8 
Universitaris 2n i 3r cicle - E. post-secundaris 0,9 2,6 

Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
Segons el nivell d’estudis assolit per la persona contractada, podem dir que 

majoritàriament responen a un nivell d’educació general, tant en els CET’s (74,3% del 

total) com en el mercat ordinari (65,2%). 

 

Tot i així, cal destacar que hi ha una proporció del 13,2% de contractes realitzats a 

persones amb estudis primaris en el cas del mercat ordinari, mentre que en el cas dels 

CET’s aquesta proporció és només del 9,8%. 

 

Al mercat ordinari hi ha una proporció més elevada de contractació realitzada a 
persones amb discapacitat amb estudis d’FP (7,3%), tècnics superiors (3,0%) i 
universitaris, sobretot de 2n i 3r cicle (2,6%). Mentre que la contractació de 
persones amb aquests nivells d’estudis en CET’s és quasi bé testimonial. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Any 2010. 
 
 

En relació als sectors d’activitat on es realitza la contractació, al 2010 i en el cas dels 

CET’s, quasi la totalitat dels contractes (93,5%) provenen del sector serveis, mentre 

que pel mateix sector en el mercat ordinari se’n formalitzen un 81,2% del total. 

 

Així com la contractació en CET’s a la resta de sectors és quasi inexistent, en el 

mercat ordinari trobem una proporció més diversificada, sobretot en la indústria (12,6% 

del total). 

 
Taula 10: % Contractació registrada persones amb discapacitat per tipus 
d'ocupació 2010 

 
Contractació 

en CET’s 
Contractació en 
mercat ordinari 

Directius administració i empresa 0,1 0,4 
Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 0,6 1,8 
Tècnics i prof. de suport 1,0 9,5 
Empleats administratius 10,7 32,5 
Treb. serveis restauració,personals, comerç 5,5 16,3 
Treb. qualificats agraris i pesquers 5,3 0,6 
Treb. manufactures, construcció i mineria 4,6 5 
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 6,8 6,7 
Treb. no qualificats 65,5 27,2 

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

A la darrera taula, podem veure com la contractació en CET’s es concentra, en 

gran mesura, en les ocupacions no qualificades (65,5%), mentre que en el cas 
del mercat ordinari la proporció de contractes relacionats amb el tipus 
d’ocupació està més equilibrada ja que un 32,5% de la contractació en el mercat 
ordinari es realitza a persones empleades administratives i un 27,2% a treballs 
no qualificats. 
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És destacable el 9,5% de contractació realitzada a personal tècnic i professionals de 

suport en el mercat ordinari, mentre que en els CET’s només en trobem un 1,0%. I 

també és significatiu el 16,3% de contractació a persones treballadores de serveis de 

restauració, personals i de comerç en el mercat normalitzat. 

 

Per tant, les persones amb discapacitat treballadores en CET’s fan 
majoritàriament treballs no qualificats, mentre que a l’empresa ordinària poder 
realitzar amb major probabilitat tasques de mitjana (tasques administratives) o 
alta qualificació. 

 
 
5- Conclusions 
 
Aquest informe que hem realitzat a partir de les dades facilitades per l’Observatori del 

Treball, ens ha permès un any més, conèixer la situació de les persones amb 

discapacitat en relació al mercat de treball català l’any 2010. 

 

En aquest sentit, la població amb discapacitat representa l’1,4% (10.530 persones) del 

total de la població demandant d’ocupació a Catalunya, amb una proporció força 

similar entre homes i dones, tot i ser menor el nombre de dones. 

 

L’edat de les persones demandants d’ocupació és més avançada en la població amb 

discapacitat que en la població general, a la vegada que la durada de la demanda 

d’ocupació perdura més en el temps en el cas de les persones amb discapacitat. 

 

També hem pogut veure que majoritàriament, les persones amb discapacitat tenen un 

nivell d’estudis d’educació general, primaris complets o FP i que demanden ocupació 

sobretot, en el sector serveis. 

 

A més, la major proporció de persones amb discapacitat demandants d’ocupació es 

concentren en ocupacions no qualificades o d’empleades administratives. 

 

En relació a l’atur registrat, podem dir que la població estudiada representa un 1,1% 

(6.422 persones) del total de població aturada registrada a les oficines del Servei 

d’Ocupació de Catalunya. En aquest cas, i a diferència de la tendència de la població 

global, trobem més dones aturades que homes, concretament 465 dones més. 
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Les persones amb discapacitat aturades tenen unes edats més avançades que la 

població general, de la mateixa manera que es donava en el cas de la demanda 

d’ocupació. Així com les persones amb discapacitat aturades tenen sobretot edats 

compreses entre els 45 i els 59 anys, la població global es concentra en edats entre 

els 30 i 39 anys. 

 

Aquesta dada és preocupant, ja que sabem del cert que per no ser expulsats del 

mercat de treball, l’edat és un factor important, i que per tant en aquest cas, les 

persones amb discapacitat pateixen doble discriminació, per edat i per discapacitat. 

Aquesta situació de doble discriminació repercuteix i repercutirà directa i negativament 

en l’ocupabilitat d’aquestes persones. 

 

Si tenim en compte la durada de la demanda, també sabem que el col·lectiu amb 

discapacitat pateix més atur de llarga durada que la població total, i que l’atur de llarga 

durada evidencia la baixa ocupabilitat d’aquest col·lectiu. 

 

A més, el nivell d’estudis assolit per les persones amb discapacitat aturades és 

sobretot d’educació general, estudis primaris complets o programes d’FP de grau mig, 

fent palesa una manca de formació i qualificació per part d’aquest col·lectiu que 

dificulta encara més el retorn i el manteniment al mercat de treball. 

 

Coneixem també, que les persones amb discapacitat aturades provenen en un 71% 

del sector serveis i que han ocupat llocs de treball no qualificats o de tasques 

administratives. 

 

En relació a la contractació registrada a Catalunya l’any 2010, podem dir que la 

població amb discapacitat representa un 0,4% (8.249 contractes) del total d’aquesta 

contractació acumulada a desembre de 2010. 

 

D’aquesta contractació, el 62,3% (5.137 contractes) s’ha celebrat en Centres Especials 

de Treball i el 37,7% ( 3.112 contractes) en empreses ordinàries. Si bé fa uns anys, la 

situació era a l’inversa, des de 2009 sabem que la major contractació es realitza als 

CET’s. 

 

L’evolució en els darrers quatre anys ens ha permès veure que, malgrat la crisi 

sostinguda en el temps, la contractació al mercat protegit s’ha mantingut relativament 

estable per la pròpia condició de mercat protegit, mentre que en el cas del mercat 

ordinari no ha estat així.  
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També hem pogut conèixer que la situació de les dones al mercat protegit i al mercat 

ordinari és força similar en relació al nombre de contractes celebrats, ja que hi ha 

entorn del 39% de dones en ambdós casos, tot i que s’evidencia una baixa 

contractació femenina també en tots dos mercats. 

 

Respecte el 2009, s’ha donat la circumstància que la contractació indefinida als CET’s 

ha augmentat en 253 contractes, mentre que en el mercat ordinari la mateixa modalitat 

s’ha reduït en 64 contractes (veure annex 4). Cal dir que malgrat això, trobem 835 

contractes indefinits als CET’s i 1.735 a l’empresa ordinària, el què significa més del 

doble de contractació indefinida al mercat ordinari. 

 

Hem de tenir en compte que el mercat ordinari reflecteix la situació real de crisi 

sostinguda en el temps, però que tot i així ofereix més estabilitat laboral a les persones 

amb discapacitat. Els CET’s són més resistents a la destrucció d’ocupació per la 

pròpia condició de mercat protegit ja que reben subvencions i ajuts públics. 

 

En el cas de la contractació temporal, hem pogut constatar com aquesta augmentava 

tant en el cas dels CET’s com en el cas del mercat ordinari (veure annex 4). Al 2010 hi 

ha una major proporció de contractació temporal als CET’s (4.302 contractes) que al 

mercat ordinari (1.377 contractes). 

 

En relació al nivell d’estudis, hem constatat que hi ha més persones contractades amb 

nivells d’estudis mitjos i superiors al mercat ordinari que als CET’s i que les persones 

amb discapacitat ocupen llocs de treball més qualificats en el mercat ordinari. 

 

Amb tota aquesta anàlisi, podem dir que la situació laboral de les persones 

treballadores amb discapacitat és força negativa en general, però sobretot per les que 

treballen en els Centres Especials de Treball. 

 

Si bé sabem que el treball protegit ajuda en un primer moment a les persones amb 

discapacitat, aquest no beneficia al desenvolupament professional d’aquestes, ja que 

no opten a llocs de treball qualificats, quan potser tindrien el perfil adequat. 

 

És el mercat ordinari el que ofereix majors possibilitats laborals a les persones amb 

discapacitat, per tant, el pas de les persones amb discapacitat treballadores en 

Centres Especials de Treball ha de ser temporal, amb l’objectiu primer d’assolir 

l’entrada al mercat de treball ordinari.  
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Només d’aquesta manera, les persones amb discapacitat podran assolir els drets de 

ciutadania que s’adquireixen a través del treball normalitzat. 

 

Per tot això, s’ha d’apostar per la inserció al mercat ordinari de les persones amb 

discapacitat, ja que és on hi ha més possibilitats de promoció laboral amb els 

avantatges tant personals com econòmics que això representa. 
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6-Annexes 
ANNEX 1:        
        
Població amb discapacitat i població total demandant d'ocupació. Catalunya. Any 2010      

  
Persones demandants d'ocupació 

amb discapacitat declarada Total població demandant d'ocupació  

(mitjana anual) Homes Dones Total Homes Dones Total  
Total 5.515 5.015 10.530 414.311 359.204 773.515  
Per sexe         
Home 5.515     - 5.515 414.311       - 414.311  
Dona      - 5.015 5.015      - 359.204 359.204  
Per grups d'edat         
Menors de 20 anys 119 55 174 10.775 6.775 17.550  
De 20 a 24 anys 312 211 523 29.903 23.611 53.514  
De 25 a 29 anys 361 258 620 47.950 39.518 87.468  
De 30 a 34 anys 578 419 997 64.510 53.164 117.673  
De 35 a 39 anys 708 548 1.256 61.775 51.684 113.460  
De 40 a 44 anys 769 666 1.435 53.304 43.727 97.031  
De 45 a 49 anys 786 754 1.540 43.751 38.338 82.089  
De 50 a 54 anys 791 838 1.629 37.438 39.470 76.909  
De 55 a 59 anys 677 772 1.449 35.920 38.416 74.336  
De 60 a 64 anys 382 457 839 27.656 22.839 50.495  
Més de 64 anys 32 37 69 1.328 1.663 2.991  
Per durada de la demanda         
Fins a 3 mesos 1.392 1.038 2.430 126.329 102.491 228.820  
De 3 a 6 mesos 825 656 1.481 73.641 58.952 132.593  
De 6 a 9 mesos 602 488 1.090 51.322 39.661 90.983  
De 9 a 12 mesos 487 395 882 42.001 31.317 73.319  
De 12 a 15 mesos 395 321 716 32.943 24.839 57.782  
De 15 a 18 mesos 348 275 623 26.443 19.914 46.357  
De 18 a 21 mesos 274 235 509 19.600 15.471 35.071  
De 21 a 24 mesos 206 198 404 12.584 11.209 23.792  
Més de 24 mesos 986 1.408 2.393 29.448 55.350 84.798  
Per nivell d'estudis         
Sense estudis 32 21 53 6.499 4.256 10.754  
Estudis primaris incomplets 219 217 436 28.515 16.504 45.019  
Estudis primaris complets 607 521 1.128 45.760 33.117 78.878  
Programes de formació professional - E. secundaris 490 604 1.094 27.924 33.192 61.116  
Educació general - E.secundaris 3.712 3.225 6.937 260.419 215.787 476.206  
Tècnics-professionals superiors - E.post-secundaris 284 236 521 20.189 22.859 43.047  
Universitaris primer cicle - E. post-secundaris 72 98 170 9.769 13.025 22.793  
Universitaris segon i tercer cicle - E. post-
secundaris 93 88 181 14.875 20.011 34.885  
Altres estudis post-secundaris 5 5 10 362 455 817  
Per sector econòmic (CCAE-2009)         
Agricultura 70 26 96 11.476 2.666 14.142  
Indústria 983 697 1.680 94.740 63.846 158.586  
Construcció 679 103 782 104.783 11.069 115.853  
Serveis 3.499 3.873 7.372 185.570 256.342 441.912  
Sense ocupació anterior 285 315 600 17.741 25.282 43.023  
Per tipus d'ocupació         
Forces armades 1 0 1 116 21 137  
Directius administració i empresa 52 10 62 10.041 3.475 13.516  
Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 126 114 239 15.772 18.823 34.595  
Tècnics i prof. de suport 402 276 678 40.318 29.494 69.812  
Empleats administratius 620 1.385 2.005 20.853 75.488 96.341  
Treb. serveis restauració,personals, comerç 355 1.049 1.404 30.358 89.495 119.853  
Treb. qualificats agraris i pesquers 158 37 195 6.740 2.068 8.808  
Treb. manufactures, construcció i mineria 695 98 793 106.720 9.192 115.912  
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 593 228 821 50.546 23.650 74.196  
Treb. no qualificats 2.514 1.818 4.332 132.847 107.498 240.345  
Font: Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació  
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ANNEX 2:       
       
Població amb discapacitat i població total aturada registrada. Catalunya. Any 2010 

  
Atur registrat de població amb 

discapacitat declarada Total atur registrat 
(mitjana anual) Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 2.979 3.444 6.422 301.504 269.657 571.160
Per sexe        
Home 2.979 0 2.979 301.504 0 301.504
Dona 0 3.444 3.444 0 269.657 269.657
Per grups d'edat        
Menors de 20 anys 94 42 136 7.133 4.552 11.685
De 20 a 24 anys 248 162 410 22.476 16.831 39.307
De 25 a 29 anys 268 193 461 36.906 30.197 67.103
De 30 a 34 anys 383 295 678 47.476 40.507 87.983
De 35 a 39 anys 394 376 770 44.664 39.310 83.974
De 40 a 44 anys 385 442 827 38.103 32.419 70.522
De 45 a 49 anys 352 482 833 31.473 27.833 59.306
De 50 a 54 anys 343 540 884 27.076 29.609 56.685
De 55 a 59 anys 333 558 890 25.777 30.284 56.061
De 60 a 64 anys 179 354 533 20.420 18.115 38.535
Per durada de la demanda        
Fins a 3 mesos 721 659 1.380 95.455 73.639 169.094
De 3 a 6 mesos 403 404 807 52.893 40.969 93.862
De 6 a 9 mesos 308 325 632 37.161 29.749 66.909
De 9 a 12 mesos 254 267 522 28.710 23.381 52.091
De 12 a 15 mesos 220 219 439 23.230 19.008 42.237
De 15 a 18 mesos 202 197 399 18.779 15.558 34.337
De 18 a 21 mesos 164 172 336 14.289 12.396 26.685
De 21 a 24 mesos 129 149 278 10.001 9.413 19.414
Més de 24 mesos 578 1.053 1.630 20.986 45.545 66.531
Per nivell d'estudis        
Sense estudis 19 15 34 4.361 2.990 7.351
Estudis primaris incomplets 130 167 297 21.127 12.160 33.286
Estudis primaris complets 299 364 663 32.286 24.790 57.076
Programes de formació professional - E.secundaris 259 411 670 19.765 25.509 45.274
Educació general - E. secundaris 2.025 2.227 4.252 193.134 163.254 356.388
Tècnics-professionals superiors - E. post-secundaris 147 147 294 13.530 17.200 30.729
Universitaris primer cicle - E. post-secundaris 38 56 94 6.658 9.115 15.773
Universitaris segon i tercer cicle - E. post-secundaris 57 54 111 10.399 14.305 24.704
Altres estudis post-secundaris 4 3 7 246 334 580
Per sector econòmic (CCAE-2009)        
Agricultura 39 14 53 6.892 1.790 8.681
Indústria 467 460 927 55.847 45.176 101.022
Construcció 357 70 426 89.858 9.362 99.220
Serveis 1.906 2.648 4.554 137.418 195.014 332.432
Sense ocupació anterior 211 252 463 11.489 18.316 29.805
Per tipus d'ocupació        
Forces armades 1 0 1 84 12 96
Directius administració i empresa 32 6 38 7.460 2.755 10.215
Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 72 71 142 10.758 13.035 23.793
Tècnics i prof. de suport 204 166 370 28.769 21.857 50.626
Empleats administratius 322 917 1.239 14.338 57.610 71.948
Treb. serveis restauració,personals, comerç 190 706 896 21.531 68.145 89.675
Treb. qualificats agraris i pesquers 98 25 122 4.377 1.451 5.828
Treb. manufactures, construcció i mineria 460 70 531 85.023 7.189 92.211
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 269 163 432 35.402 18.075 53.478
Treb. no qualificats 1.332 1.320 2.652 93.762 79.529 173.291
Font: Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació 

 

 

 

 



 30

ANNEX 3:        
        
Població amb discapacitat contractada en CET i en el mercat ordinari. Catalunya. Any 2010 

  

Contractes a persones 
amb discapacitat en CET 

Contractes a persones amb 
discapacitat en mercat ordinari* 

 

  Homes Dones Total Homes Dones Total  
Total 3.167 1.970 5.137 1.891 1.221 3.112  
Per sexe         
Home 3.167 0 3.167 1.891 0 1.891  
Dona 0 1.970 1.970 0 1.221 1.221  
Per grups d'edat         
Menors de 20 anys 112 52 164 52 31 83  
De 20 a 24 anys 317 175 492 129 111 240  
De 25 a 29 anys 299 153 452 171 118 289  
De 30 a 34 anys 462 237 699 261 136 397  
De 35 a 39 anys 472 272 744 309 170 479  
De 40 a 44 anys 468 339 807 296 193 489  
De 45 a 49 anys 481 326 807 287 213 500  
De 50 a 54 anys 346 259 605 226 124 350  
De 55 a 59 anys 157 119 276 111 84 195  
De 60 a 64 anys 50 38 88 45 39 84  
Més de 64 anys 3 0 3 4 2 6  
Per tipus de contracte         
Indefinit 502 333 835 1.046 689 1.735  
Temporal 2.665 1.637 4.302 845 532 1.377  
Per nivell d'estudis         
Sense estudis 224 181 405 136 79 215  
Estudis primaris  301 200 501 257 155 412  
Programes de formació professional - E.secundaris 171 96 267 125 101 226  
Educació general - E.secundaris 2.396 1.420 3.816 1.227 803 2.030  
Tècnics-professionals superiors - E. post-secundaris 41 35 76 54 39 93  
Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 12 12 24 39 16 55  
Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 22 26 48 53 28 81  
Per sector econòmic (CCAE-2009)         
Agricultura 83 36 119 25 2 27  
Indústria 123 72 195 289 102 391  
Construcció 14 6 20 133 34 167  
Serveis 2.947 1.856 4.803 1.444 1.083 2.527  
Per tipus d'ocupació         
Forces armades 0 0 0 0 0 0  
Directius administració i empresa 3 3 6 10 1 11  
Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 21 8 29 34 22 56  
Tècnics i prof. de suport 37 13 50 190 107 297  
Empleats administratius 204 345 549 512 499 1.011  
Treb. serveis restauració,personals, comerç 167 117 284 232 275 507  
Treb. qualificats agraris i pesquers 234 37 271 18 2 20  
Treb. manufactures, construcció i mineria 165 69 234 139 17 156  
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 289 62 351 186 22 208  
Treb. no qualificats 2.047 1.316 3.363 570 276 846  
* Contractació a empresa privada i pública, Administració Pública i enclavaments laborals    
Font: Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació    
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ANNEX 4:        
        
Evolució del nombre de contractes a persones amb discapacitat i del total de contractes. Catalunya  

  Contractes a persones amb discapacitat Contractes totals  

  Homes Dones Total  Homes Dones Total   

Nombre de contractes              

2007 5.350 3.330 8.718 1.492.369 1.368.536 2.860.905  

2008 4.796 3.001 7.810 1.290.496 1.231.396 2.521.892  

2009 3.953 2.650 6.603 1.049.036 1.028.044 2.077.080  

2010 5.058 3.191 8.249 1.113.136 1.061.289 2.174.425  
Font: Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació.     
        
Evolució del nombre de contractes a persones amb discapacitat en CET i mercat ordinari. Catalunya  

  Contractes a persones amb discapacitat en 
CET 

Contractes a persones amb discapacitat en 
mercat ordinari  

 
  Homes Dones Total  Homes Dones Total   
Nombre de contractes              
2007 2.165 1.597 3.762 3.185 1.771 4.956  
2008 2.369 1.405 3.774 2.427 1.609 4.036  
2009 2.237 1.429 3.666 1.716 1.221 2.937  
2010 3.167 1.970 5.137 1.891 1.221 3.112  
Font: Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació.     
        
Contractació indefinida persones amb discapacitat 2009-2010     
        

 

Contractes a persones amb discapacitat en 
CET 

Contractes a persones amb discapacitat en 
mercat ordinari  

 
  Homes Dones Total Homes Dones Total  
Nombre de contractes indefinits        
2009 343 239 582 1.016 783 1.799  
2010 502 333 835 1.046 689 1.735  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball 2009-2010.     
        
Contractació temporal persones amb discapacitat 2009-2010     
        

 

Contractes a persones amb discapacitat en 
CET 

Contractes a persones amb discapacitat en 
mercat ordinari  

 
  Homes Dones Total Homes Dones Total  
Nombre de contractes 
temporals        
2009 1.894 1.190 3.084 700 438 1.138  
2010 2.665 1.637 4.302 845 532 1.377  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball 2009-2010.     
        
Contractació total Catalunya       

 2009 2010 
variació 

(N) 
variació 

(%)    
Indefinida 282.630 259.712 -22.918 -8,1    
Temporal 1.794.450 1.914.713 120.263 6,7    

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Trabajo e Inmigración. SPEE desembre 2009 i 2010.   
 


