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PRESENTACIÓ  

 

Amb l’estudi  “Joves i Ocupació a Catalunya 2008” pretenem reflectir, tal i com 

ja venim fent durant els darrers anys, la situació laboral en la que es troben 

els joves treballadors i treballadores de Catalunya.  

 

Aquest any, amb la situació d’incertesa econòmica que vivim, volíem 

comprovar de forma empírica si aquesta estava afectant a la realitat 

econòmica dels i les joves treballadors. És per això, que hem incorporat una 

comparativa entre els mateixos períodes dels anys 2006, 2007 i 2008.  

 

Aquesta comparativa ens ha permès comprovar l’evolució de les condicions de 

treball dels i les joves i veure que, la precarietat en l’ocupació s’està 

convertien en una variable constant que acompanya als joves al llarg de la 

seva vida. Deixa, per tant de ser fruit d’una situació temporal (lligada al 

període d’incorporació al mercat de treball), per a convertir-se en el nou 

model de relacions laboral existent. Sembla, que cada cop més, s’allarguen les  

característiques considerades pròpies de la joventut: la temporalitat, els 

baixos salaris i les altes taxes d’atur.  

 

Aquest estudi reforça doncs, aquelles teories que parlen de la precarietat com 

a un factor generacional, que destrueix l’expectativa de millora dels i les 

joves. 
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INTRODUCCIÓ METODOLÒGICA 

 

La primera dificultat que ens hem trobat a l’hora de realitzar el present estudi, 

és la diversitat de maneres d’entendre què és ser jove i quins trams d’edat 

estan compresos dins d’aquesta categoria.  

 

En general definim joventut com el conjunt de la població que es troba entre 

els 16 i els 29 anys, tot i que el terme té molts valors subjectius. Malgrat 

aquesta generalització, les fonts de les quals hem obtingut les dades no 

sempre opten pel mateix criteri. És per això, que en aquest estudi hem 

elaborat un anàlisi sobre la situació laboral juvenil prenent com a mostra les 

dades referents als i les joves entre els 16 i els 34 anys. 

 

En la majoria de casos, les dades d’activitat, d’ocupació, d’atur, de població 

assalariada i de temporalitat han estat obtingudes de l’Enquesta de Població 

Activa (EPA) d’entre els anys 2006 i 2008.  

 

En el cas de la informació sobre les mitjanes salarials les dades recollides en el 

present estudi són de l’any 2005 i corresponen a l’Enquesta d’Estructura 

Salarial. Aquestes són les dades més actuals en qüestió salarial, fet que 

explica la diferència d’any de recollida d’aquestes dades i l’any de la resta 

d’ítems que estudiem en aquest informe. 
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1. ACTIVITAT  
 
Gràfic 1: Població activa de 16 i més anys (1r trimestre 2007-1r trimestre 2008) 
 

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

 
 
 
 
La població activa és el conjunt de persones de més de 16 anys que, en un 

període determinat, subministren ma d’obra per a la producció de béns i 

serveis econòmics o estan disposades a fer-ho. 

 

Com podem observar al gràfic 1, la població activa a Catalunya ha 

experimentat un increment del 3,1% (115.200 persones més) situant-se en 

3.825.300 persones actives de 16 i més anys pel primer trimestre de 2008.  
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1.1. Població activa per grups d’edat 
 
 
 
Taula 1: Població activa de 16 i més anys (1r trimestre 2007-1r trimestre 2008) 
     

 Variació interanual 

 
Pobl.activa 1r 

trim 2007 
Pobl.activa 1r 

trim 2008 Nombre absolut Percentatge 

16 a 19 anys 75.500 81.600 6.100 8,07 

20 a 24 anys 306.500 289.600 -16.900 -5,51 

25 a 34 anys 1.107.400 1.122.200 14.800 1,33 

35 a 44 anys 1.014.900 1.056.800 41.900 4,12 

45 a 54 anys 764.200 807.200 43.000 5,62 

 55 anys i més 441.600 467.900 26.300 5,95 

Total 3.710.100 3.825.300 115.200 3,1  

 

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

 
 
 
 
Si fem una anàlisi més acurada per grups d’edat, a la taula 1 veiem com l’únic 

tram que decreix la seva activitat en el període esmentat és el de joves de 20 

a 24 anys amb menys de 5 punts percentuals (16.900 joves actius menys que 

al primer trimestre del 2008). Observant altres dades sobre aquest grup 

d’edat en concret podem apreciar que ha augmentat en 10.500 persones la 

població inactiva, fet que podria explicar en part aquest descens en la taxa 

d’activitat. 

 

Per contra, el grup d’edat que més població activa concentra en aquest primer 

trimestre del 2008 és el de 25 a 34 anys que com ja venim observant en els 

darrers anys continua concentrant el gruix de la població activa. Malgrat això, 

és el tram d’edat que menys ha crescut en el període d’estudi sent el de 16 a 

19 anys el que més ha augmentat (8,07%), seguit del de més de 55 anys 

amb un augment del 5,95%. 
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1.2. Taxes d’activitat per sexes i grups d’edat  
 
 
 
Taula 2: Taxa d’activitat per sexe i grups d’edat (1r trimestre 2006 -  2007 - 2008) 
 

 Taxa Activitat 

 I trim. 2006 I trim. 2007 I trim. 2008 
 Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total 

16-19 anys 28,22 35,16 31,79 28,02 28,31 28,17 26,32 33,79 30,16 

20-24 anys 68,13 79,41 73,91 65,94 78,54 72,4 62,54 76,11 69,48 
25-34 anys 82,79 93,42 88,32 84,43 94,45 89,66 85,25 95,46 90,56 
35-44 anys 78,24 95,27 86,97 79,27 95,48 87,61 80,36 96,11 88,49 
45-54 anys 67,64 77,51 72,97 68,16 93,72 80,82 72,27 93,78 82,94 

55 anys i més 14,49 33,29 22,95 15,85 31,20 22,76 15,83 33,31 23,7 

TOTAL 52,18 69,75 60,95 53,11 71,45 62,14 53,82 72,57 63,05 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA 

 
 
 
 
Si observem la taula 2, veiem com la taxa d’activitat a Catalunya ha 

augmentat gairebé un punt percentual des del primer trimestre del 2007,  

passant de 62,14 a 63,05. Per gènere, observem com encara són els homes 

els que presenten una taxa d’activitat més elevada (72,57 pel primer 

trimestre del 2008), evidenciant les diferències amb la taxa d’activitat 

femenina que es situa a més de 18 punts percentuals de la masculina per sota 

(53,82 pel primer trimestre del 2008). 

 

Per grups d’edat la taxa d’activitat més elevada es concentra en la població 

activa de 25 a 34 anys amb valors de 89,66 pel 1r trimestre del 2007 i de 

90,56 pel 1r trimestre del 2008. En contraposició a aquestes dades ens 

trobem amb el tram de més de 55 anys que concentren una taxa d’activitat 

per sota de 25 en ambdós períodes. En general, en tots els trams d’edat la 

taxa d’activitat experimenta una variació interanual positiva amb valors que 

augmenten d’un període a l’altre excepte pels joves de 20 a 24 anys que 

disminueix 3 punts percentuals (69,48). 

 

La taxa d’activitat femenina continua presentant valors inferiors als masculins 

en tots el grups d’edat de la població estudiada. La tendència general és 
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l’augment de les taxes d’activitat masculines excepte en els joves de 20 a 24 

anys on es redueix de 78,54 a 76,11. Per contra la taxa d’activitat femenina 

disminueix en dones de 16 a 19 anys, de 20 a 24 anys i en el tram final de 

més de 55 anys. Cal destacar l’augment prou significatiu de les dones de 45 a 

54 anys, motiu pel qual en aquesta darrera franja la diferència d’ocupació per 

gènere es retalla, encara que escassament. 

 

Si comparem dades del 2006 i 2008 veiem com és el col·lectiu dels i les joves 

per sota dels 25 anys els que disminueixen la seva taxa d’activitat, la resta 

d’edats augmenten la seva taxa, especialment les persones de 45 a 54 anys. 

Per sexe,  la disminució més acusada de la taxa d’activitat l’experimenten les 

dones de 20 a 24 anys, mentre que l’augment més significatiu ha estat en els 

homes de 45 a 54 anys.   

 
Per tant, ens trobem que tot i que els joves de 25 a 34 anys presenten el 

gruix de la població activa, les franges d’edat més joves estan patint una forta 

disminució davant l’augment gradual de la població activa per sobre dels 55 

anys. Això es veu confirmat amb la davallada que experimenta la taxa 

d’activitat dels joves de 20 a 24 anys, especialment les dones.  
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2. OCUPACIÓ  
 
 
 
Gràfic 2: Població ocupada 16 i més anys (1r trimestre 2007-1r trimestre 2008) 
 

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

 
 
 
 
La població ocupada és el conjunt de persones de 16 o més anys que estan 

treballant per compte aliè o estan desenvolupant una activitat per compte 

propi en el període de referència. 

 
Tal i com passava amb la població activa, al gràfic 2 observem com la població 

ocupada ha augmentat en 73.300 persones en el primer trimestre del 2008, el 

que significa un increment interanual del 2,11%. 
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2.1. Població ocupada per grups d’edat 
 

Taula 3: Població ocupada 16 i més anys (1r trimestre 2007-1r trimestre 2008) 
      

 Variació interanual  

 
Pobl.ocupada 1r 

trim 2007 
Pobl. ocupada 
1r trim 2008 Nombre absolut Percentatge  

16 a 19 anys 60.500 58.300 -2.200 -3,63  

20 a 24 anys 271.000 246.600 -24.400 -9  

25 a 34 anys 1.036.100 1.044.800 8.700 0,83  

35 a 44 anys 949.400 982.700 33.300 3,5  

45 a 54 anys 724.600 756.300 31.700 4,37  

55 anys i més 419.600 445.800 26.200 6,24  

Total 3.461.200 3.534.500 73.300 2,11  
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA 

 
 
 
 

Per grups d’edat, la taula 3 mostra com el col·lectiu dels i les joves es veu 

fortament castigat per l’actual mercat de treball presentant els valors més 

baixos en termes d’ocupació. Concretament, són els i les joves de 16 a 19 

anys i de 20 a 24 anys els que presenten una disminució de la població 

ocupada respecte al període anterior sent més acusada en aquests últims amb 

un decreixement del 9%. 

 

La resta de trams d’edat presenten un increment en el nombre d‘ocupats, 

sobre tot, el tram de 45 a 54 anys i el de més de 55 anys amb un augment 

del 4,37% i del 6,24% respectivament. El grup d’edat que menys creixement 

de població ocupada ha experimentat ha estat el grup de 25 a 34 anys 

(gairebé un punt percentual). 

 

Així doncs, observem una davallada en la ocupació entre els i les joves de 16 

a 19 anys i de 20 a 24 anys mentre que l’increment més significatiu de la 

població ocupada es produeix en el tram de més de 55 anys.  
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2.2. Taxes d’ocupació per sexe i grups d’edat 
 
 
 
Taula 4: Taxa d’ocupació per sexe i grups d’edat (1r trimestre 2006 -  2007 - 2008) 

 Taxa Ocupació 

 I trim. 2006 I trim. 2007 I trim. 2008 

 Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total 

16-19 anys 22,25 26,75 24,57 21,17 23,90 22,57 18,15 24,87 21,61 

20-24 anys 58,77 69,05 64,03 56,87 70,84 64,03 53,71 64,38 59,16 

25-34 anys 74,89 88,66 82,06 78,10 89,19 83,88 78,34 89,82 84,31 

35-44 anys 71,97 91,55 82,00 73,48 89,96 81,97 73,18 90,81 82,28 

45-54 anys 62,53 74,04 68,75 63,55 89,97 76,63 67,42 88,17 77,71 

55 anys i més 13,83 32,04 22,02 14,66 30,13 21,62 14,97 31,87 22,58 

TOTAL 47,54 65,86 56,68 48,75 67,49 57,97 49,14 67,66 58,25 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA 

 
 
 
A la taula 4 veiem com la taxa d’ocupació de Catalunya ha augmentat 

lleugerament en el darrer any passant de 57,97 a 58,25. Malgrat això, la taxa 

d’ocupació femenina encara presenta valors per sota de la masculina en 

gairebé 20 punts percentuals.  

 

La taxa d’ocupació més elevada es concentra en la franja d’edat de 25 a 34 

anys amb valors de 83,88 i 84,31 per al primer trimestre de 2007 i 2008 

respectivament. Per contra, són els grups d’edat de 16 a 19 anys i de més de 

55 anys els que presenten taxes d’ocupació més baixes, amb valors que estan 

al voltant de 20. Si ens fixem a la taula podem veure com els únics grups 

d’edat que disminueixen la seva taxa d’ocupació a l’últim any són els joves de 

16 a 19 i 20 a 24 anys sent el motiu de la disminució d’aquest primer, el 

decreixement de la taxa d’ocupació femenina pel primer trimestre del 2008.  

 
 
 
La situació de les dones en termes d’ocupació presenta taxes d’ocupació que 

disminueixen en trams d’edat de 16 a 19 anys, de 20 a 24 anys i lleugerament 

en dones de 35 a 44 anys, trams potencialment actius. La resta de series 

presenten valors ascendents en la seva taxa d’ocupació masculina menys en 

la franja d’edat d’homes de 45 a 54 anys on disminueix lleugerament.  
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En comparació amb les dades del 2006 observem com són els i les joves per 

sota dels 25 anys els que pateixen una disminució en les seves taxes 

d’ocupació, en canvi la resta d’edats pugen la seva taxa, especialment les 

persones entre 45 i 54 anys. Cal assenyalar que ha disminuït el doble la taxa 

d’ocupació de les dones joves de 16 a 19 anys respecte la dels homes joves 

de la mateixa edat. En referència a l’augment de la taxa d’ocupació és el tram 

de 45 a 54 anys on els homes han incrementat més aquest valor (14 punts 

percentuals més). 

 
Ens trobem amb una taxa d’ocupació a Catalunya que augmenta en el període 

estudiat però que ho fa de forma desigual depenent de l’edat i el gènere de la 

persona ocupada. Les taxes d’ocupació més elevades es concentren en trams 

d’edat centrals, mentre que els més baixos ho fan en l’extrem superior i 

inferior de la sèrie. Per últim, els valors de les taxes del període estudiat 

disminueixen per a les persones més joves i sobre tot per les dones. 
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3. ATUR 
 
 
 
Gràfic 3: Població aturada 16 i més anys (1r trimestre 2007-1r trimestre 2008) 
 

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

 
 
 
 
La població aturada són aquelles persones que no tenen cap ocupació en el 

període estudiat, que han posat mesures per trobar feina i que estan 

disponibles per fer-ho. 

 

La població aturada a Catalunya s’ha vist incrementada des del primer 

trimestre del 2007 al primer trimestre del 2008 en 41.800 persones, el que 

suposa una variació interanual del 16,78%, tal com veiem al gràfic 3. 
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3.1. Població aturada per grups d’edat 
 

Taula 5: Població aturada 16 i més anys (1r trimestre 2007-1r trimestre 2008)  

      

 Variació interanual  

 
Pobl.aturada 1r 

trim 2007 
Pobl. aturada 1r 

trim 2008 Nombre absolut Percentatge  

16 a 19 anys 15.000 23.200 8.200 54,6  

20 a 24 anys 35.500 43.100 7.600 21,4  

25 a 34 anys 71.300 77.400 6.100 8,55  

35 a 44 anys 65.500 74.200 8.700 13,28  

45 a 54 anys 39.700 50.900 11.200 28,21  

55 anys i més 22.000 22.000 0 0  

Total 249.000 290.800 41.800 16,78  
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA 

 
 

Com podem observar a la taula 5, la població aturada a Catalunya es 

concentra en el tram d’edat de 25 a 34 anys amb 77.400 persones aturades 

pel primer trimestre del 2008. Tot i així, el grup d’edat que més ha patit l’atur 

al període estudiat ha estat el de 16 a 19 anys que s’ha incrementat en un 

54,6% (8.200 joves aturats i aturades més). 

  

Aquesta dada xoca frontalment amb la tendència que veníem observant en els 

darrers anys, en la qual l’atur juvenil no es constituïa com el problema 

principal entre els i les joves en relació amb el mercat de treball. 
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3.2. Taxes d’atur per sexe i grups d’edat 
 
 
Taula 6: Taxa d’atur per sexe i grups d’edat (1r trimestre 2006 -  2007 - 2008) 
 Taxa Atur 

 I trim. 2006 I trim. 2007 I trim. 2008 

 Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total 

16-19 anys 21,43 23,91 22,84 24,45 15,60 19,86 31,30 26,38 28,46 

20-24 anys 13,74 13,05 13,36 13,83 9,79 11,58 14,21 15,41 14,88 

25-34 anys 9,54 5,10 7,10 7,50 5,55 6,42 8,10 5,89 6,88 

35-44 anys 8,04 3,90 5,72 7,30 5,79 6,45 8,94 5,52 7,02 

45-54 anys 7,58 4,50 5,81 6,77 4,03 5,19 6,71 5,99 6,30 

55 anys i més 4,61 3,76 4,05 7,51 3,41 4,98 5,42 4,36 4,74 

TOTAL 8,92 5,59 7,01 8,22 5,55 6,71 8,71 6,76 7,6 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA, INE 

 
 
 
 
Venim observant un increment en les taxes d’activitat i ocupació en el període 

estudiat, la taxa d’atur també ha augmentat situant-se en un 7,6. Com va 

sent habitual les dones són les que pateixen les xifres més dolentes d’atur 

amb taxes per sobre dels 8, tot i que l’increment d’aquestes ha estat superior 

en els homes que no pas en les dones. 

 

Si fem atenció als grups d’edat veiem com la taxa d’atur presenta valors més 

elevats en els dos extrems de la taula però és molt més acusat en els i les 

joves de 16 a 19 anys amb la taxa d’atur més elevada de tots (28,46). Per 

contra, la taxa d’atur més baixa la tenen les persones de més de 55 anys amb 

un 4,74 pel primer trimestre del 2008. 

 

Efectivament, tots els grups d’edat han experimentat un increment de la taxa 

d’atur menys les persones de més de 55 anys, on fins i tot les dones han 

disminuït el seu valor juntament amb les de 45 a 54 anys. Per la resta, 

ambdós gèneres pugen les seves taxes d’atur menys el tram d’edat de 35 a 

44 anys on la taxa disminueix pel primer trimestre del 2008. 

 

Si fem una comparativa entre les dades del 2006 i les del 2008 observem com 

la taxa d’atur ha augmentat en tots el grups d’edat menys pels i les joves de 



 17 

25 a 34 anys, on disminueix lleugerament en 0,2 punts percentuals. La resta 

de trams augmenten la seva taxa d’atur sent la més significativa la que 

pateixen els i les joves de 16 a 19 anys (més de 5 punts i mig) on les dones 

presenten un augment prou significatiu. Es retallen les diferències entre les 

taxes dels dos sexes al estar els homes més afectats per l’atur de la 

construcció, tot i així els homes de 20 a 24 anys presenten un augment 

important de la seva taxa d’atur.  

 
L’atur a Catalunya s’incrementa lleugerament en aquest període sent més 

elevat per les dones que no pas pels homes, malgrat que hagi pujat més per 

aquests últims. Els joves són els que pateixen més l’atur i a mesura que es va 

avançant en l’escala d’edats es va disminuint la taxa d’atur. L’únic període on 

les dones presenten una taxa d’atur per sota que els homes és en el primer 

trimestre del 2008 en el grup d’edat de 20 a 24 anys. 
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 4. POBLACIÓ ASSALARIADA  

 
 
 
Gràfic 4: Població assalariada 16 i més anys (1r trimestre 2007-1r trimestre 2008) 
 

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

 
 
 
La població assalariada és la població ocupada de més de 16 anys que rep un 

salari per desenvolupar una feina per compte aliè amb un contracte laboral. 

 

La població assalariada a Catalunya pel primer trimestre del 2008 és de 

2.943.679 persones, tal com s’observa al gràfic 4, incrementant-se en un 

1,6% (46.367 assalariats i assalariades més que al mateix període de l’any 

anterior). 
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4.1. Població assalariada per grups d’edat 
 
 
Taula 7: Població assalariada 16 i més anys (1r trimestre 2007-1r trimestre 2008) 

      

 Variació interanual  
 

Pobl.assalariada 
1r trim 2007 

Pobl.assalariada 
1r trim 2008 Nombre absolut Percentatge  

16 a 19 anys 57.852 57.069 -783 -1,35  

20 a 24 anys 252.820 229.068 -23.752 -9,39  

25 a 34 anys 934.784 926.085 -8.699 -0,93  

35 a 44 anys 798.839 820.789 21.950 2,77  

45 a 54 anys 565.652 599.558 33.906 5,99  

55 anys i més 287.365 311.110 23.745 8,56  

Total 2.897.312 2.943.679 46.367 1,6  
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA 

 
 
 
 
El gruix de la població assalariada a Catalunya es situa en la franja d’edat de 

25 a 34 anys, tal com veiem a la taula 7 però la variació interanual mostra 

que són els trams d’edat de menys de 35 anys els que experimenten un 

decreixement de la població assalariada. Pel contrari, els grups d’edat per 

sobre d’aquesta edat experimenten un increment de les persones 

assalariades.  

 

La disminució més acusada d’assalariats i assalariades es produeix en el tram 

de joves de 20 a 24 anys amb 23.752 persones menys que l’any passat (-

9,39%) tal i com s’observa a la taula 7. El grup d’edat de més de 55 anys és 

el que mostra un increment de població assalariada més important amb 

23.745 persones més per aquest any (8,56%). 
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4.2. Taxes de salarització per sexe i grups d’edat 
 
 
 
Taula 8: Taxa salarització per sexe i grups d’edat (1r trimestre 2006 -  2007 - 2008) 

 Taxa Salarització 

 I trim. 2006 I trim. 2007 I trim. 2008 

 Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total 

16-19 anys 98,26 90,98 94,18 95,92 95,38 95,62 99,86 96,25 97,72 

20-24 anys 92,20 86,64 89,12 96,21 91,07 93,29 94,89 91,30 92,89 

25-34 anys 92,96 87,31 89,78 92,87 88,10 90,22 92,94 85,19 88,63 

35-44 anys 85,67 79,82 82,33 88,01 81,17 84,14 89,65 78,91 83,53 

45-54 anys 80,29 73,24 76,19 86,60 71,92 78,06 85,30 74,60 79,27 

55 anys i més 70,21 66,18 67,57 70,13 67,51 68,48 70,80 69,21 69,78 

TOTAL 86,06 79,44 82,22 88,15 80,41 83,71 88,23 79,58 83,28 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA, INE 

 
 
Fent una observació més detallada, veiem com a la taula 8 la taxa de 

salarització ha disminuït lleument passant de 83,71 en el primer trimestre de 

2007 a 83,28 en el primer trimestre de 2008. Per sexes, la taxa de salarització 

és superior en el cas de les dones que no pas dels homes amb valors per 

sobre de 88 per aquestes primeres.  

 

Per grups d’edat observem com els i les joves de 16 a 19 anys són els que 

tenen una taxa de salarització més elevada (97,72 pel 1r trim de 2008) i 

conforme s’avança en edat disminueix la població assalariada respecte al total 

de la població ocupada. Si ho comparem amb el període anterior la taxa de 

salarització disminueix en franges d’edat centrals, de 20 a 24 anys, de 25 a 34 

anys i de 35 a 44 anys. 

 

La distribució per gènere mostra que la taxa de salarització masculina 

disminueix al 2008 i que es produeix un descens important entre les dones de 

20 a 24 anys, mentre que els homes de la mateixa edat mantenen la taxa, 

patint fins i tot un mínim ascens. La dada més preocupant és probablement el 

descens que s’observa entre els homes amb edats compreses entre els 25 i els 

34 anys, amb 2,92 punts de diferència respecte el primer trimestre de 2007. 
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Des del 2006 les taxes de salarització han anat augmentant en tots els grups 

d’edat menys pels i les joves de 25 a 24 anys on es veu una lleugera 

disminució. En general ,l’augment de les taxes de salarització han estat més 

elevades en els homes que no pas en les dones, tot i així els grups d’edat 

femenins de 35 a  54 anys presenten augments bastant significatius.  

  

Per tant, tenim que al primer trimestre de 2008, la taxa de salarització 

disminueix lleugerament sent més elevada en el cas de les dones que no pas 

dels homes. Les dades globals mostren que la taxa augmenta en les franges 

d’edat dels extrems i disminueix en els grups d’edat centrals. Resulta 

significatiu la disminució de la taxa de salarització en els homes de 25 a 34 

anys. En el punt següent contraposarem les variacions que presenta la taxa de 

salarització amb la temporalitat per veure si l’augment o la disminució de la 

taxa es deu a un major o menor increment dels contractes temporals. 
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4.3. Mitjanes salarials 
 
Taula 9: Salari brut anual per sexe, grups d'edat i nacionalitat (2005) 
 Euros 

Valor 
 Homes Dones Total 

Menors de 25 anys 14.317,99 11.508,05 12.951,16 
25-34 anys 20.225,45 15.796,41 17.929,95 
35-44 anys 25.974,74 17.222,04 22.002,69 
45-54 anys 29.576,74 18.185,14 24.640,30 
>55 anys 28.730,92 24.175,38 * 27.349,70 
TOTAL 23.358,44 16.284,86 20.067,13 
* Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats). 

Font: INE.    

 
 
Un dels elements bàsics per analitzar la realitat dels joves és l’àmbit salarial. 

Per tal de tenir una noció més o menys rigorosa d’aquest element hem 

consultat les dades de l’enquesta d’estructura salarial de 2005, que es realitza 

en el marc de la Unió Europea amb criteris comuns de metodologia i 

continguts, ens ofereix informació sobre el nivell, l’estructura i distribució del 

salari. 

 

S’observen diferències de guanys salarials entre els treballadors més joves i 

els més grans en edat. En termes generals el guany mitjà d’un treballador 

menor de 34 anys (realitzant la mitjana dels joves entre 16 i 34 anys) és de 

15.440,55€ anuals, mentre que la mitjana absoluta se situa en 20.974,76€. 

 

La variable de gènere a l’hora d’observar les mitjanes salarials dóna una 

preocupant diferència entre dones i homes. Ser dona jove significa guanyar 

entre 2809,94 i 4429,04 anuals menys que els homes joves que tenen un 

salari mitjà situat entre els 14.317,99€ i els 20.225,45€. Aquesta situació no 

fa més que agreujar-se a mesura que passen els anys, ja que les diferències 

salarials no fan més que augmentar entre homes i dones a mesura que 

s’evoluciona en la carrera professional respectiva. 



 23 

TEMPORALITAT 

 
 
 
Gràfic 5: Població amb contracte temporal 16 i més anys (1r trim 2007- 1r trim 2008) 
 

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

 
 
 
 
En aquest apartat analitzarem la temporalitat de les persones assalariades a 

Catalunya. 

 

Al gràfic 5 veiem com la població assalariada amb contracte temporal a 

Catalunya ha disminuït notablement passant de 682.782 persones pel primer 

trimestre del 2007 a 650.028 persones pel 2008. Aquest increment indica que 

en un any la contractació temporal ha aminorat un 4,79% (32.754 contractes 

temporals menys) és a dir, pel primer trimestre del 2008 un 22% de les 

persones assalariades a Catalunya tenien un contracte temporal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

POBLACIÓ AMB CONTRACTE TEMPORAL (2007-2008) 

682.782 

650.028 

630000 

640000 

650000 

660000 
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5.1. Població amb contracte temporal per grups d’edat 
 
 
 
Taula 10: Població assalariada de 16 i més anys per tipus de contracte (1r trim 2007-
1r trim 2008) 

 
Variació interanual 

contractació temporal 

 

Contracte 
temporal 1r 
trim 2007 

Contracte 
indefinit 1r 
trim 2007 

Contracte 
temporal 1r 
trim 2008 

Contracte 
indefinit 1r trim 

2008 
Nombre 
absolut Percentatge 

16-19  36.997 20.855 39.893 17.176 2.896 7,82 

20- 24  128.193 124.627 112.340 116.727 -15.853 -12,36 

25- 34  268.464 666.320 256.571 669.514 -11.893 -4,43 

35- 44  162.268 636.571 143.338 677.451 -18.930 -11,66 

45- 54  63.587 502.065 79.777 519.780 16.190 25,46 

 55 i + 23.273 264.092 18.109 293.001 -5.164 -22,18 

Total 682.782 2.214.530 650.028 2.293.649 -32754 -4,79 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA 

 
 

Si observem el tipus de contracte, a la taula 10 veiem com les dades globals 

indiquen que la població amb contracte temporal ha disminuït un 4,79% al 

primer trimestre del 2008 situant-se en 650.028 contractes. Per altra banda, 

el nombre de contractes indefinits augmenta pel mateix període arribant a 

2.293.649.  

 

Per grups d’edat, els i les joves de 25 a 34 anys són els que concentren el 

gruix de contractes temporals amb valors per sobre dels 250.000 per aquest 

període. La població assalariada amb contracte temporal ha disminuït en 

gairebé tots els trams d’edat menys en els i les joves de 16 a 19 anys i de 45 

a 54 anys, aquest últim amb un augment molt significatiu del 25,46% (16.190 

persones més que l’any anterior).  

 

Observem com són els i les joves de 16 a 19 anys els que pateixen situacions 

més acusades de precarietat laboral amb un augment dels contractes 

temporals degut a la disminució dels contractes indefinits. Un altre cas a 

remarcar és la situació que viuen els i les joves de 20 a 24 anys on disminueix 

la contractació temporal però no per l’augment de la contractació indefinida 

sinó per la destrucció de llocs de treball temporals. 
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5.2. Taxes de temporalitat per sexe i grups d’edat  
 
 
 
Taula 11: Taxa temporalitat per sexe i grups d’edat (1r trimestre 2006 -  2007 - 2008) 

 Taxa Temporalitat 

 I trim. 2006 I trim. 2007 I trim. 2008 

 Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total 

16-19 anys 79,08 70,86 74,62 64,11 63,82 63,95 66,81 72,11 69,90 

20-24 anys 59,08 50,71 54,58 52,08 49,60 50,7 49,50 48,66 49,04 

25-34 anys 28,45 32,35 30,59 25,21 31,69 28,71 28,67 26,86 27,70 

35-44 anys 22,39 19,66 20,88 22,12 18,81 20,31 20,18 15,14 17,46 

45-54 anys 19,46 10,81 14,62 14,53 8,40 11,24 15,13 11,68 13,30 

55 anys i més 10,09 5,03 6,85 8,16 8,06 8,09 7,07 5,09 5,82 

TOTAL 27,55 24,00 25,56 23,87 23,32 23,57 23,84 20,62 22,08 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA, INE 

 
 
 
Pel que fa a les taxes de temporalitat, a la taula 11 veiem com el seu valor ha 

disminuït passant de 23,57 en el primer trimestre del 2007 a 22,08 pel primer 

trimestre del 2008.  

 
La temporalitat la pateixen més les dones que els homes, tot i que amb lleus 

diferències, observem que en totes les franges d’edat la taxa de temporalitat 

és més elevada en el cas de les dones que no pas dels homes.  

 
Si fem una anàlisi més acurada observem com la taxa de temporalitat baixa 

en tots els grups d’edat menys en persones de 16 a 19 anys i de 45 a 54 

anys. L’augment de la temporalitat pel tram de 16 a 19 anys es deu 

bàsicament a l’increment de la taxa de temporalitat masculina que es situa en 

72,11, el valor més elevat de tota la sèrie i per sobre de la temporalitat 

femenina.  

 

La temporalitat a Catalunya des del 2006 ha disminuït en tots els grups 

d’edat, sobre tot en els i les joves de 20 a 24 anys, on pel 2008 la seva 

temporalitat ha caigut en gairebé 6 punts percentuals. Si fem atenció al sexe 

observem com tant homes com dones en tots els grups d’edat han disminuït 

la seva temporalitat o l’han mantingut igual excepte els homes joves de 16 a 

19 anys on la taxa de temporalitat ha pujat 2 punts percentuals. 
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El nombre de contractes temporals a Catalunya ha disminuït i la taxa de 

temporalitat pel primer trimestre del 2008 es situa en un 22,08. Per grups 

d’edat ens trobem que són els i les joves de 16 a 19 anys els que pateixen 

més temporalitat però que les persones de 45 a 54 anys són les que més han 

incrementat la seva temporalitat en aquest període. La temporalitat es 

concentra de forma més acusada en les dones que no pas en els homes amb 

taxes de temporalitat molt més elevades, tot i que són elles les que presenten 

taxes de salarització per sobre de les del gènere masculí. 
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CONCLUSIONS 

 

La situació laboral dels i les joves a Catalunya és precària. L’escenari actual es 

defineix amb un augment de les taxes d’atur entre la població més jove, una 

lleugera davallada de la contractació temporal, que no es tradueix en un 

augment de la contractació estable, sinó en la destrucció de llocs de treball, i 

en un guany mitjà salarial menor respecte les mitjanes absolutes. En afegir la 

variable de gènere les condicions empitjoren. 

 

La relació amb l’activitat en la població juvenil ens mostra en un increment 

important, la incorporació de joves entre els 16 i els 19 anys al món del 

treball, registrant un augment de 2 punts en la taxa d’activitat de 2008, 

respecte a la de l’any anterior. És aquest grup, però, el què té una taxa 

d’ocupació més baixa i també uns índexs d’atur més elevats.  

 

Aquestes dades, doncs, apunten a un increment del fracàs escolar o bé d’un 

abandonament dels estudis un cop finalitzades les etapes obligatòries. La 

incorporació massiva de joves sense preparació acadèmica al món laboral 

afavoreix a una minsa qualitat de l’ocupació i evoca a aquestes persones joves 

a les pitjors realitats laborals: més temporalitat, més atur, més inestabilitat. 

 

Davant d’aquesta realitat es presenten dos grans reptes: fomentar la 

continuïtat dels estudis entre els joves de 16 a 19 anys, per a dotar-se d’una 

formació que els permeti desenvolupar una carrera professional; i garantir que 

els programes de transició escola - treball existents assoleixin l’objectiu de 

recuperar a joves que han patit fracàs escolar. 

  

Totes aquestes mesures, requereixen d’un reforçament dels sistema educatiu 

formal. El sistema educatiu s’ha de constituir com un agent actiu real, dotant-

se d’eines i de recursos per minimitzar el nombre de joves que abandonen els 

estudis.  

 

També serà fonamental apuntalar tots aquells programes no formals destinats 

a joves, com els Pla de Transició al Treball (PTT), les Escoles Tallers o les 

Cases d’Oficis. La realitat a la que s’han vist abocades les Escoles Taller durant 



 28 

els darrers anys ha estat la de concentrar entre el seu alumnat, quasi de 

manera exclusiva, els i les joves procedents del reagrupament familiar. Ara, 

que disminueixen les alternatives en la recerca de feina i les taxes d’atur 

s’incrementen en les franges d’edat dels 16 als 19 anys, s’haurà de replantejar 

el funcionament en la mesura que la nova situació faci augmentar la demanda 

de places.  En l’horitzó de tots aquests programes, ha de situar-se l’objectiu 

de reconduir la formació acadèmica d’aquest joves, permetent-los dotar-se de 

coneixements i habilitats per a afrontar la incorporació al mercat de treball 

amb qualitat. 

 

Quant als índexs d’atur hi ha un increment durant el primer trimestre de 2008 

respecte l’any 2007. Si observem, amb concreció, els índexs d’atur de la 

població jove, ens trobem que els i les joves són el grup de població que més 

atur pateix. A més són les taxes que més han augmentat respecte l’any 

anterior.  

 

És cert que aquesta és la tendència habitual: els i les joves en tant que tenen 

una pitjor qualitat de l’ocupació registren índexs d’atur més elevats. És per 

això, que en moments en què l’atur es constitueix com una problemàtica de 

primer ordre, els primers en patir-la són les i els treballadors més joves i per 

tant, menys preparats i més inestables. 

 

Ens trobem, per tant, davant d’una nova situació. Fins ara parlàvem que els 

problemes laborals dels joves no eren en termes de quantitat de l’ocupació, 

sinó que es trobaven en la qualitat del treball, en factors com la temporalitat, 

la sinistralitat laboral o el guany mitjà salarial. Ara als factor de qualitat, 

convé sumar-li l’augment de l’atur juvenil. 

 

Front d’aquesta nova problemàtica és fonamental no caure en el disseny 

d’estratègies, mesures i serveis específics per a joves en procés de recerca de 

treball, sinó que és necessari reforçar en recursos el Servei d’Ocupació de 

Catalunya (SOC), com a eina ja existent per a pal·liar les noves necessitats 

laborals juvenils.  
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El SOC ha de constituir-se com un instrument veritablement útil per a totes 

aquelles persones que busquen feina, garantint la igualtat d’oportunitats 

laborals per a tothom, com bé es recull entre les funcions principals, en el 

redactat de la Llei 17/2002, de la seva creació. 

 

En termes generals, els índexs de contractació temporal registren una lleugera 

disminució en el primer trimestre de 2008, respecte l’any anterior i un cert 

creixement en la contractació indefinida. 

 

Si bé aquesta són aquestes les dades mitjanes, en el cas dels grups que 

aglutinen als joves dels 16 al 19 anys i dels 20 als 24 anys, la tendència és la 

oposada. Creix la contractació temporal durant el primer trimestre de 2008 i 

disminueix la indefinida. Aquest creuament de dades, ens anuncia, que a 

l’actualitat s’estan destruint llocs de treball, a causa, principalment, de la no 

renovació de contractes temporals. Fet que concorda, també, amb l’increment 

dels índexs d’atur. 

 

Amb aquestes dades sobre la taula, podem afirmar que els diversos paquets 

de mesures de les conversions bonificades de contractes temporals a 

indefinits, que existeixen a l’actualitat no reverteixen en els i les treballadores 

joves. 

 

Les persones joves no es veuen beneficiades per aquestes bonificacions, 

gaudint d’un augment de l’índex de contractes indefinits, tot i que els joves 

entre els 16 i els 30 anys són un dels col·lectius diana d’aquestes mesures.  

 

Quant a qüestió salarial, la població jove pateix una discriminació per edat, ja 

que com vèiem a l’estudi les mitjanes salarials són més baixes entre els i les 

joves, respecte les i els treballadors més grans en edat. Aquesta situació es 

tradueix en un menor poder adquisitiu i en la incapacitat d’emancipar-se. 

 

L’augment de les mitjanes salarials és una reivindicació transversal a totes les 

edats, però és cert que l’augment de salaris en clau juvenil recull elements 

d’urgència a tenir en compte.  
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L’escassa capacitat econòmica, juntament amb la temporalitat i la baixa 

qualitat de la ocupació en altres qüestions, dificulta el ple desenvolupament de 

la vida dels i les joves i condemna a una emancipació tardana. 

 

A aquesta situació, de ja per sí greu, cal sumar-li que a l’actualitat s’observa 

la prolongació de situacions i realitats fins ara atorgades a les persones més 

joves. Anunciàvem, fa temps, que la generació de joves d’avui en dia, no patia 

discriminacions laborals (en totes les seves dimensions) en tant que joves, 

sinó que es tracta d’un efecte generacional, i que si la dinàmica no canviava 

aquestes persones, avui joves, conviuran amb aquest tipus de situacions tota 

la seva vida. 
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