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Síntesi-resum 

 

 Aquest 2009 es corrobora la intensificació del ritme de la pèrdua 
d’ocupació que es va donar el 2008, si bé aquesta sembla estabilitzar-se 
en els dos darrers trimestres de l’any 2009.  

 El nombre de persones actives a Catalunya disminueix lleugerament al llarg 
de 2009 trencant la tendència d’increment de la població activa que 
s’experimentava des de l’any 2002. La població activa de 16 a 64 anys ha 
disminuït en 78.553 persones, el que significa un decreixement interanual 
del -2%. La taxa d’activitat el darrer trimestre de 2009 ha estat del 77% 
(un 76,9% per a la població nacional i un 77,9% per a la població 
estrangera) i  l’únic increment de persones actives que s’ha donat al llarg 
dels quatre trimestres el presenten les dones, però es manté, com a 2008, 
la diferència de 14 punts percentuals entre taxes per sexe.  

 Per grups d’edat i sexe, cau l’activitat de les dones joves entre 16 i 30 anys 
i es redueix també l’activitat dels homes joves però no de manera tan 
accentuada i són els homes de 55 a 64 anys els que pateixen la reducció 
d’activitat més accentuada. Els increments de població activa els 
presenten els grups d’edat que van de 31 a 44 anys i de 45 a 54 anys. És 
important destacar l’increment d’aquest darrer grup d’edat ja que és una 
de les franges d’edat considerades menys actives.  

 La població inactiva entre homes i dones, respecte els anys 2008 i 2009 i 
pels diferents nivells d’estudis, nacionalitat i grups d’edat, evidencia que 
són els homes els que han patit una variació més pronunciada tant per 
augmentar com per disminuir els seus components com a població inactiva 
entre 16 i 64 anys. Les dones, en canvi, mostren un comportament més 
estable, només augmenten la inactivitat de manera accentuada entre les 
edats més joves i els homes augmenten notablement la seva presència en 
el grup de 20 a 30 anys i de més de 45 anys i, per contra, redueixen molt la 
inactivitat al grup d’edat entre 31 i 44 anys. 

 Al 2009 la població desanimada arriba a ser quasi un 5% del total de 
població inactiva entre 16 i 64 anys mentre que al 2008 era d’un escàs 
1,6%. Així, els homes es distancien de les dones en 3,4 punts percentuals 
arribant al 7,1% del total d’homes inactius. En nombres absoluts però, 
podem veure que la diferència entre ambdós sexes no és tan pronunciada 
(27.869 homes i 26.419 dones). 

 És destacable el fet que les persones classificades com a desanimades que 
més han augmentat siguin aquelles que no tenen estudis o que el nivell 
que han assolit és baix, sobretot si tenim en compte que aquestes 
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persones no es trobaven fent formació en el moment que se’ls va realitzar 
l’enquesta. 

 Els majors increments d’atur es concentren en el primer trimestre de 
l’any, amb una diferència de 165.587 persones, un 36% més respecte el 
trimestre anterior, mentre que en els trimestres posteriors es poden 
observar uns increments molt més moderats; a finals de 2009 a Catalunya 
trobem 642.960 persones aturades, el que suposa un increment interanual 
del 41,1%, una diferència de 187.188 persones desocupades respecte el 
mateix període de 2008. 

 L’atur masculí, amb una aportació de 115.959 homes, representa un 61% 
del total de població que s’ha incorporat a l’atur en aquest període. El 
ritme de creixement sostingut de l’atur masculí en aquests dos darrers anys 
s’ha traduït en una inversió de les diferències entre les taxes d’atur 
d’ambdós sexes. Però són els grups de població sense estudis i aquells 
amb un nivell d’estudis secundaris de primera etapa els que pateixen els 
majors increments de l’atur interanual. Junts representen el 68% del total 
de persones que s’han incorporat a l’atur en aquest període.  

 Les persones de nacionalitat no espanyola presenten una taxa d’atur del 
30,5%, amb un increment de 4,1 punts percentuals en front de la població 
autòctona que és del 14%. La taxa d’atur de la població immigrada 
pràcticament duplica la de la població espanyola en tots els moments de la 
sèrie.  

 Entre les activitats que concentren el major nombre de persones 
aturades, destaquen especialment les relacionades amb el sector de la 
construcció i representen el 26,6% del total de la població classificada com 
a aturada en el quart trimestre de 2009. La industria alimentària és una de 
les poques activitats que presenta una retrocés destacable del 10,7% en el 
nombre de persones aturades i redueix la seva representació del 2,6 al 
1,8% del total de la desocupació estimada.  

 Respecte el temps d’estada a l’atur, observem que el 35,9% de les 
persones aturades que han treballat prèviament, estan sense ocupació des 
de fa 6 mesos. Seguidament, el 28,8% porta entre 6 mesos i un any a l’atur, 
el 22,8% porta d’1 a 2 anys i el 12,5% fa més de dos anys que està sense 
feina. D’aquestes, quasi el 65% de la població aturada fa menys d’un any 
que es troba en situació d’atur o el que és el mateix, 378.643 persones són 
noves persones aturades, mentre que hi ha 206.856 que ho són des de fa 
més d’un any. 

 Des del quart trimestre de 2008 al quart trimestre de 2009 es redueix 
lleugerament el nombre de persones aturades que porten poc temps a 
l’atur i per contra augmenta acusadament la proporció de persones que 
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porten entre 6 mesos i un any i entre 1 i 2 anys a l’atur; les persones que 
fa més de dos anys que romanen a l’atur ha augmentat en un 56,2%. 

 El percentatge de dones aturades que afirma haver treballat prèviament 
que porta menys de 6 mesos a l’atur és d’un 31,7%. També trobem que un 
26,7% d’aquestes dones porten entre 6 mesos i 1 any sense feina i que un 
41,6% porta més d’un any a l’atur. En relació a l’any 2008, cal destacar la 
reducció del nombre de dones que porten poc temps a l’atur i l’increment 
de dones en desocupació que porten entre 6 mesos i un any. 

 La tendència dels homes és força similar a la de les dones, ja que han 
reduït el temps d’estada curta a l’atur (16 punts percentuals menys) i ha 
augmentat tant la proporció d’aturats que porta entre 6 mesos i un any 
com els que porten entre 1 i 2 anys sense feina. 

 Respecte l’edat, el col·lectiu de persones aturades entre 55 i 64 anys és el 
més afectat per l’atur de llarga durada i és el clar reflex de la dificultat de 
reinserció laboral que pateixen les persones de més de 55 anys. 

 De les persones de nacionalitat estrangera que es troben sense feina un 
39,5% porta menys de 6 mesos a l’atur, un 32,9% entre 6 mesos i un any i 
un 21,7% fa entre 1 i 2 anys que no treballa. Cal destacar que, per aquest 
col·lectiu, i a diferència de la població espanyola, el percentatge de 
persones de nacionalitat estrangera que fa més de dos anys que es 
troben sense feina és d’un 6% del total, per tant no pateixen tant l’atur 
de llarga durada com la població espanyola. 

 Entre el quart trimestre de 2008 i el mateix període de 2009 la població 
ocupada a Catalunya es va reduir en 265.739 persones, un 7,8% en 
termes relatius.  

 Per sexes, malgrat que homes i dones registren reduccions en el nombre 
de persones ocupades, l’ocupació de les dones mostra una major 
resistència als efectes de la crisi que l’ocupació masculina, com a 
conseqüència de l’impacte de la crisi econòmica sobre els sectors amb 
predomini d’ocupació masculina. 

 Per grups d’edat es mostra una davallada molt més pronunciada entre els 
grups de població jove entre els 16 i 30 anys.  El grup de joves entre 16 i 
19 anys és on es concentra el descens més accentuat de l’ocupació en 
termes relatius. El grup d’edat entre 20 i 30 anys, per contra, és on es 
concentra el major descens de l’ocupació en termes absoluts.  

 El grup de població entre 31 i 44 anys és el segon tram d’edat en el que 
més persones han deixat d’estar ocupades el 2009, 75.612 entre el quart 
trimestre de 2008 i 2009. El grup entre 45 i 54 anys és el que pateix menys 
pèrdua d’ocupació, tant en termes absoluts com relatius. El grup de 
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població de 55 a 64 anys, que presenta un nivell d’ocupació molt inferior a 
la mitjana, pateix una reducció interanual del 7,4% del nombre de persones 
ocupades. 

 Respecte al nivell d’estudis, la població sense estudis, però molt 
especialment aquella amb un nivell d’estudis intermedis, són els grups 
que concentren les majors reduccions de persones ocupades. L’aportació 
dels dos grups de nivells d’estudis secundaris representa el 68,7% del total 
de la pèrdua d’ocupació entre el quart trimestre de 2008 i 2009.  

 Per contra, el grup de població amb un nivell d’estudis secundaris de 
segona etapa ha patit una reducció important del nombre de persones 
ocupades però manté unes taxes d’ocupació entorn a la mitjana en tots 
els trimestres de 2009. A més, la població amb un nivell d’estudis superiors 
és la que manté uns nivells més elevats i més estables d’ocupació en tot el 
període. El grup de població sense estudis presenta les taxes d’ocupació 
més baixes. 

 Tot i que persisteixen diferències importants entre les taxes d’ocupació 
entre homes i dones, aquestes pràcticament tendeixen a convergir al 
voltant de la mitjana en el nivell d’estudis superiors, mentre que les 
distàncies augmenten en els nivells inferiors. 

 Respecte la nacionalitat, la població ocupada de nacionalitat estrangera 
en el darrer trimestre de 2009 equival al 16% del total de la població 
ocupada (495.582 persones). Aquesta dada suposa una reducció en termes 
interanuals del 16,6%, molt superior al descens del 6,1% de la població 
autòctona. 

 Respecte a la distribució sectorial de l’ocupació, podem distingir un primer 
grup format per deu tipus d’activitats que representen més del 50% del 
total de la població ocupada a Catalunya. Aquestes acumulen una pèrdua 
de 211.670 efectius i representen el 80% del total de persones que van 
deixar d’estar ocupades en tot el període.  

 Entre les activitats que més redueixen el nombre de persones ocupades 
destaquen, especialment, aquelles vinculades a la construcció que 
representen el 26% del total de l’ocupació que es va perdre en tot el 
període. També trobem activitats industrials destacades que registren 
caigudes pronunciades de l’ocupació com són la fabricació de productes 
metàl·lics (-33.2%), la fabricació de vehicles de motor (-15,1%) i les 
indústries químiques (-18,3%).  

 En segon lloc, podem identificar una sèrie d’activitats relacionades amb la 
prestació de serveis a les empreses que s’han vist greument afectats per 
la caiguda generalitzada de l’activitat econòmica. Un altre subgrup 
destacat, entre les activitats més representatives, són aquelles 
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relacionades amb els serveis de distribució, com el comerç i el transport. 
En termes absoluts, el sector del comerç acumula les majors pèrdues 
d’ocupació després de les activitats relacionades amb la construcció, amb 
un 14% sobre el total.  

 Respecte la parcialitat de les persones ocupades de 16 a 64 anys per sexe, 
podem dir que, en el darrer trimestre de 2009, la taxa de parcialitat de les 
dones és quatre vegades superior a la dels homes. Concretament, la taxa 
de parcialitat femenina arriba al 20,5% davant d’un 4,6% de taxa de 
parcialitat masculina. Cal destacar però, que la tendència ha estat de 
reduir-se la proporció de persones que treballen amb jornada parcial per 
tots els trams d’edat.  

 Respecte la nacionalitat, al darrer trimestre de 2009, podem afirmar que la 
taxa de parcialitat de les persones estrangeres és d’un 14,5% i d’un 11,4% 
la taxa de les persones espanyoles.  

 El motiu principal de no tenir jornada completa pel fet de no haver-ne 
trobat una d’aquestes característiques i per tant, patir parcialitat 
involuntària, en el cas dels homes ha augmentat en quasi un 30% mentre 
que la de les dones s’ha reduït en un -8,3% respecte l’any 2008. 

 Respecte les persones que es declaren subocupades, si bé la mitjana 
general és del 7,4% de població subocupada sobre el total de població 
ocupada a finals de 2009, les dones se situen 0,8 punts percentuals per 
sobre mentre que els homes es troben 0,6 punts percentuals per sota de la 
mitjana global. La variació interanual és del -7,9% i -19.731 persones 
subocupades menys que fa un any. 

 Les persones més joves subocupades han patit un augment del 48,2% i 
1.251 persones més, les de 55 a 64 anys presenten una la variació 
interanual del -3,0% i 1.213 persones subocupades menys. Si bé les 
persones ocupades de 31 a 44 anys presenten una variació del -18,5% 
(19.517 persones menys), les de 45 a 54 anys, pràcticament s’han 
mantingut igual que l’any 2008 (0,4%).  La reducció més lleu la presenta el 
tram d’edat que va de 20 a 30 anys amb un -1,7%. 

 Si tenim en compte l’evolució respecte l’any 2008, podem dir que en tots 
els nivells d’estudis es redueix la proporció de persones subocupades tant 
en termes relatius com en absoluts. 

 La subocupació de la població estrangera és dues vegades superior a la 
mitjana global i quasi 10 punts percentuals superior a la subocupació 
espanyola. Malgrat aquesta diferència, la variació interanual entre 2008 i 
2009 és força similar entre col·lectius, disminuint entorn del -8,0% per tots 
dos casos. 
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 La taxa de temporalitat en el darrer trimestre de 2009 és del 14,4% del 
total de la població assalariada, 5 punts percentuals per sota de la taxa 
corresponent al mateix període de 2008, que era del 19,4%. En el context 
actual de crisi econòmica i destrucció d’ocupació, podem apuntar que el 
retrocés que ha experimentat la taxa de temporalitat en aquests darrers 
dos anys no es pot atribuir a una millora de l’estabilitat de l’ocupació, 
sinó que és una conseqüència derivada de l’increment dels fluxos de 
sortida cap a l’atur de les persones assalariades amb aquest tipus de 
contractes.  

 En el període de referència, els quarts trimestres de 2008 i 2009, les taxes 
de temporalitat per sexes s’han reduït entorn a 5 punts percentuals, la 
mateixa proporció per a dones i per a homes, del 20,5 al 15,4% la taxa 
femenina, i d’un 18,3 a un 13,5% la masculina. Les persones treballadores 
d’origen immigrant són les que presenten una major incidència de la 
temporalitat. Així, la taxa de temporalitat dels treballadors estrangers 
duplica l’estimada per a la població autòctona. On més s’ha incrementat 
la temporalitat en la contractació en termes interanuals és en el sector de 
l’Administració pública i la Seguretat Social. 

 Respecte la rotació laboral, aquesta s’explica, d’una banda, per la reducció 
de la contractació temporal com a forma d’inserció (fluxos d’entrada) i 
causa principal de mobilitat o rotació dins del mercat laboral i, d’una 
altra, la pèrdua de la població assalariada en cada col·lectiu, com a 
conseqüència d’un increment dels fluxos de sortida cap a l’atur i, en 
menor mesura, cap a la inactivitat.  

 D’altra banda, les diferències entre homes i dones, lluny de reduir-se, s’han 
mantingut estables en el grup d’edat entre 16 i 19 anys, i fins i tot han 
augmentat en el grup entre 20 i 30 anys. La resta de grups d’edat 
presenten els índexs de rotació inferiors a la mitjana i disminueixen 
progressivament amb l’edat, d’acord amb una pauta d’estabilització. En 
aquests trams de la població assalariada és també on més es redueixen les 
distàncies en els índexs de rotació entre sexes. 

 A finals de 2009, al mercat de treball català hi ha prop de 450.000 
persones que estan sobrequalificades per les tasques que realitzen. Tant 
homes com dones, tenen exactament la mateixa presència en ocupacions 
d’alta qualificació (33,3% cadascun d’ells), però la tendència no és la 
mateixa per als altres nivells de qualificació. En valors relatius i també 
absoluts, hi ha menys dones que homes que ocupen llocs de treball de 
mitjana qualificació. I per altra banda, trobem més presència masculina 
ocupant feines sense o amb baixa qualificació. Concretament hi ha un 
23,8% d’homes davant un 18,9% de dones. Així com la població espanyola 
presenta una tendència més coherent entre nivell d’estudis i ocupacions, 
no és així per a les persones immigrants, ja que la proporció de persones 
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espanyoles que duen a terme tasques amb una alta qualificació és quasi 
el doble que la immigrant. 

 Si ens centrem en el grup de població ocupada, les taxes de risc a la 
pobresa entre homes i dones tendeixen a equilibrar-se. Malgrat que els 
homes presentaven taxes de risc superiors a les de les dones, aquestes 
diferències s’han reduït fins a convergir entorn la mitjana d’aquest grup, 
en un 10,4%.  

 Amb l’anàlisi de la distribució de la taxa de risc de pobresa en relació a la 
situació de les persones amb l’activitat laboral s’observa que, efectivament, 
el risc de caure en la pobresa és més elevat entre la població aturada i, 
especialment, entre la població inactiva. A més, s’evidencia, la segregació 
ocupacional que caracteritza l’ocupació de les dones en sectors i 
ocupacions amb un predomini dels baixos salaris.  

 La relació entre baixos salaris i risc a la pobresa es troba condicionada per 
les característiques de les llars en les que conviuen les persones 
treballadores i, concretament, per la relació que s’estableix entre el 
nombre de persones dependents i el nombre de persones que aporten 
ingressos en el si de les llars.  

 L’índex de sinistralitat laboral a Catalunya ha baixat un 18,2% tot seguint 
la tendència a la baixa dels darrers anys. La indústria és el sector que més 
ha baixat amb un 20,9% menys d’índex d’incidència. Els accidents de 
treball greus baixen més a la construcció (un 39,4% menys) i els mortals 
augmenten considerablement en el sector serveis (un 14% més). El número 
d’accidents, és major en els contractes indefinits que en els temporals, 
amb percentatges de 72% i 28% d’accidents de treball per ambdues 
modalitats contractuals, respectivament. 

 De la valoració de les persones treballadores de la Seguretat Laboral a les 
empreses es dedueix que el nivell de satisfacció sobre la prevenció de 
riscos laborals (tant les mesures adoptades per l’empresa, com la 
informació rebuda, com els mitjans necessaris per treballar en condicions 
de seguretat i salut) és notable. Els homes que ocupen les categories més 
baixes són els que perceben més risc al seu lloc de treball. 

 Les dones presenten una major percepció de discriminació en el centre de 
treball que els homes, sent les dones estrangeres les que perceben una 
major discriminació, sobretot, pel que fa a la nacionalitat. 

 El 2009 hi ha hagut un descens moderat del nombre de sol·licituds 
d’excedències per cura de familiar de primer grau, concretament, un 
2,6%, 20 sol·licituds menys. El descens més notable el presenten les 
excedències per cura de fills i filles i veiem com són les dones en un 86,6%, 
les que han gaudit majoritàriament d’aquest dret, en front del 13,8% dels 
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homes. Tot i així, han augmentat els permisos per paternitat en un 32,4%, 
dada molt per sota dels natalicis catalans, el que constata que aquesta 
mesura de conciliació de la vida familiar i laboral no està prou 
implementada en la població masculina. 

 En general, la població ocupada no mostra gaire dificultats a l’hora de 
sol·licitar diferents permisos als seus centres de treball, la majoria 
contemplats a la LOIEDH, encara que la tendència mostrada és que com 
més grans són les persones treballadores més dificultats declaren tenir 
per demanar permisos relacionats amb la conciliació de la vida laboral i 
familiar. La població que declara tenir més dificultats és l’estrangera. 

 Les dones de 55 a 64 anys són les que creuen que la maternitat no les ha 
perjudicat (en un 85,2%) en la seva trajectòria professional. Les dones de 
20 a 30 anys són les que declaren que la maternitat les ha perjudicat més 
o podria fer-ho (amb un 32,2%). Aquesta darrera dada resulta força 
rellevant ja que es troben en plena època reproductiva. Per tant, 
s’evidencia que es fa necessari seguir avançant en el ple desenvolupament 
de polítiques d’igualtat d’oportunitats enfocades a la maternitat de les 
dones treballadores.  

 Comparant ambdós sexes, resulta significatiu observar com les dones 
declaren que la maternitat no els ha afectat o els afectaria en la seva 
trajectòria professional en major percentatge que els homes (un 76,4% de 
les dones i un 54,7% dels homes). En ambdós sexes, els trams d’edat de 55 
a 64 anys, de nacionalitat espanyola, amb un nivell d’estudis universitaris 
i un nivell de qualificació alt són els que declaren haver estat els menys 
perjudicats de tots els grups de població ocupada. 

 Respecte l’afiliació, en general, podem dir que la proporció de persones 
treballadores afiliades és força baixa ja que tenim un 15,8% d’homes 
afiliats i un 12,9% de dones afiliades; el que representa un 14,6% del total 
de població ocupada a Catalunya per a 2008. En el nivell d’estudis més 
baix, són les dones les que presenten valors més alts en afiliació, un 13,8%, 
en front dels homes que són un 12,2% del total. A la categoria de tècnics i 
professionals científics és on trobem els índex més alts de persones 
afiliades amb un 22,1% del total. 

 Respecte el coneixement que es té de la tasca sindical, la població més 
jove, menor de 30 anys, és la que declara tenir menys coneixements, amb 
un valor de 2,8. Per contra, els que declaren tenir més coneixement tenen 
entre 45 a 54 anys, i aquests són tant dones com homes, amb un valor de 
3,4 global sobre 10 punts (3,1 les dones i 3,7 els homes). A més, es constata 
què, a un major nivell d’estudis major coneixement de la tasca sindical té 
la població ocupada catalana. 
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 Si tenim en compte que la taxa d’activitat pel total de Catalunya és del 
77%, totes les províncies del territori català finalitzen l’any 2009 amb 
taxes superiors a la mitjana catalana - excepte la província de Tarragona. 
Cal assenyalar que és la província de Lleida la que presenta la taxa més 
elevada respecte a la mitjana catalana, amb gairebé 1,5 punts percentuals 
per sobre d’aquesta. Barcelona i Tarragona se situen per sota amb 
diferències interanuals negatives de -0,1 i -0,9 respectivament.  

 La distribució de la població ocupada catalana a finals de 2009 evidencia 
que gairebé tres quartes parts de les persones ocupades catalanes es 
troben a la província de Barcelona (73,4%). Una mica més del 20% es 
concentra a les províncies de Tarragona i Girona (10,6% i 9,9% 
respectivament) i el 6% a la demarcació de Lleida.  

 Al quart trimestre del 2009, gairebé tres quartes parts de les persones 
aturades són de la província de Barcelona, una mica més de l’11% a 
Girona i Tarragona. La proporció més baixa de persones aturades se situa 
a Lleida (4,4%).  Lleida i Barcelona han augmentat el nombre de persones 
aturades en més del 46%, xifra que està per sobre de la mitjana catalana 
(41,1%). A Girona i a Tarragona l’augment és del 31,1% i del 20,7%, 
respectivament. 

 A nivell comarcal, les comarques situades en l’eix que va des dels Pirineus 
(la Cerdanya, el Pallars, la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça), les comarques de 
Ponent (La Noguera i el Segrià) fins al Montsià, al sud del país, són els 
territoris on es concentren els majors increments interanuals de l’atur 
registrat. 
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Conclusions 

 

L’any 2009, de la mateixa manera que es va constatar l’any 2008, 
l’evolució del mercat de treball català destaca per la destrucció de llocs 
de treball, sobretot de caràcter temporal. 

La desacceleració econòmica que es començava a intuir ja l’any 2007, s’ha 
seguit donant al llarg de 2008 i 2009, i una de les seves conseqüències és la 
gran pèrdua d’ocupació que s’ha produït en el mercat de treball català. 
L’increment de l’atur és la conseqüència directa d’haver apostat per un 
model productiu basat en sectors d’activitat de poc valor afegit i en un 
mercat de treball dual amb ocupació de baixa qualificació, desregularitzada 
i precària. 

L’any 2009 encara no es percep cap indici positiu de recuperació 
econòmica, ja que, a més de la caiguda de l’ocupació i l’augment de l’atur, 
aquest any hem de destacar el fet que part de la població que abans era 
activa ara s’ha convertit en inactiva i desanimada a l’hora de buscar feina. 

L’indicador més rellevant del mercat de treball, l’ocupació, ens fa veure 
que el mercat de treball català ha sofert una greu davallada de llocs de 
treball en un dels principals sectors d’activitat i d’ocupació, com és la 
construcció. La mà d’obra excedent generada per la crisi d’aquest sector 
continua sense ser absorbida per la resta d’activitats econòmiques que 
conformen el teixit productiu català, evidenciant la poca capacitat de la 
nostra economia per generar ocupació. 

Com ja prevèiem l’any 2008, aquest 2009 s’ha constatat la continuada 
destrucció de llocs de treball a Catalunya. 

Aquests resultats ens indiquen que tenim un mercat laboral fortament 
segmentat entre les persones que gaudeixen de llocs de treball estables i 
les que pateixen condicions laborals precàries, com ara parcialitat, 
contractació temporal i baixos salaris, entre d’altres. Aquestes persones 
afectades per la situació més precària continuen sent majoritàriament els 
joves, les persones treballadores que ocupen llocs de treball poc qualificats 
i les persones immigrades. Són aquests col·lectius els que han patit de 
forma més accentuada les conseqüències de la crisi en forma d’atur. 

Les persones estrangeres ocupades majoritàriament les trobem relegades 
a branques d’activitat que comporten ja una alta temporalitat, fet que les 
fa estar constantment entrant i sortint del mercat de treball i tenint dret, 
per tant, a unes prestacions per atur de durada curta. Aquest col·lectiu 
presenta una incidència de l’atur més elevada que la població autòctona, 
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afirma tenir més jornada parcial i ocupa majoritàriament llocs de treball 
de baixa o nul·la qualificació. 

La situació de les dones en el mercat de treball català durant l’any 2009 
continua sent molt precària, fet que evidencia els encara existents 
problemes estructurals del nostre mercat laboral. La baixa ocupació 
d’aquest col·lectiu, l’elevada incidència de la parcialitat per cura d’altres 
persones, l’alta subocupació i la forta presència en treballs temporals fan 
que les dones quedin relegades als llocs de treball que ofereixen les 
pitjors condicions laborals. Tot i que, ja des de l’any 2008, l’atur masculí 
supera el femení, les dones continuen presentant taxes d’atur molt 
elevades i les estades més llargues fora del mercat de treball. 
L’equiparació del grau d’incidència de l’atur s’ha produït per un 
empitjorament de la posició dels homes i no per una millora de la situació 
de les dones en el mercat de treball, ja que, com hem pogut constatar, la 
destrucció d’ocupació s’ha concentrat en els sectors fortament 
masculinitzats. 

Aquesta situació tan desavantatjosa de les dones que es dóna en el mercat 
de treball català fa pensar en les conseqüències negatives de l’accés a la 
protecció econòmica en cas d’atur de moltes d’elles. La manca de 
cotitzacions suficients i la cotització a temps parcial, unides a estades 
prolongades sense ocupació, dificulta l’accés a les prestacions 
contributives per atur. Si a aquest fet hi afegim que les carreres 
professionals que presenten moltes dones són curtes o intermitents, 
tampoc tenen garantides les seves pensions de jubilació o d’incapacitat 
permanent futures. 

Un altre grup de treballadors i treballadores que més ha patit l’impacte de 
la crisi econòmica, en forma de desocupació, altes taxes d’atur, 
subocupació i temporalitat, són els joves. A més, aquest grup ha deixat 
clares les dificultats que pateixen a l’hora d’inserir-se al mercat de treball 
català, a més d’una incorporació tardana i amb menor intensitat que la 
resta de grups d’edat. 

L’anàlisi del mercat de treball de l’any 2009 també ens ha permès detectar 
que el col·lectiu major de 54 anys és un dels grups d’edat més vulnerables 
en relació amb el manteniment i la reinserció al mercat de treball. En 
termes d’activitat, cal ressaltar que són molts els homes d’aquesta franja 
d’edat que han passat a comptabilitzar com a inactius, i que pel que fa a 
ocupació, aquest grup d’edat pateix la taxa d’ocupació més baixa 
exceptuant els més joves. Altrament, les persones en edats més madures 
tenen importants dificultats a l’hora de reinserir-se al mercat de treball, 
cosa que s’evidencia pels períodes d’atur de més llarga durada que 
presenten. La pèrdua d’ocupació de les persones de més edat fa que, en 
alguns casos, aquestes deixin de ser el coixí econòmic en el qual se 
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suporten altres membres de l’entorn familiar, com ara fills o familiars que 
en depenen, fet que pot generar importants problemes de cohesió social, i 
fins i tot, de risc d’exclusió social i econòmica.  

L’any 2008 ja vèiem que el sector de la construcció era el més castigat per 
la recessió econòmica i que era l’activitat que veia, de manera continuada i 
sense fre, com els seus efectius passaven a engrossir les llistes de l’atur. 
L’any 2009 continua estant marcat per la destrucció de llocs de treball en 
aquest i en altres sectors que, indirectament, hi estaven vinculats. La 
indústria catalana ha continuat sense absorbir l’excedent de persones 
treballadores que deixava sense feina el sector de la construcció, 
evidenciant la incapacitat de generar llocs de treball, ja que també ha sigut 
una activitat que ha vist reduir els seus efectius. Concretament, la 
fabricació de productes metàl·lics, la fabricació de vehicles de motor i les 
indústries químiques. 

Altres activitats afectades com a conseqüència directa de la retracció del 
consum de les famílies són les relacionades amb els serveis de distribució, 
com el comerç. Per contra, els sectors que han destacat per guanyar 
ocupació malgrat la situació actual de crisi, són les activitats relacionades 
amb l’Administració pública i l’educació. 

El 2009, la contractació temporal ha disminuït considerablement, per la 
destrucció de llocs de treball de caràcter temporal i no per l’augment del 
nombre de contractes indefinits registrats. La finalització sense renovació 
dels contractes de durada determinada ha estat un dels principals motius 
d’aquesta reducció. La dualitat en el nostre mercat de treball, traduïda en 
un fort desequilibri, fa palès que són les persones que pateixen les 
situacions laborals més precàries les primeres sobre les quals recauen les 
conseqüències de la recessió econòmica. A la vegada, són les persones 
que poden quedar més desprotegides en cas de perdre el lloc de treball a 
causa de la dificultat que tenen d’acumular cotitzacions suficients per 
generar dret a prestacions. 

Amb relació a l’atur, podem dir que el 2009, de la mateixa manera que al 
2008, s’ha seguit produint un augment important del nombre de persones 
desocupades, afectant tot el teixit productiu català. Les persones més 
afectades per l’atur són els homes, joves, majoritàriament de nacionalitat 
estrangera, amb un nivell d’estudis baix i que provenen, principalment, 
del sector de la construcció.  

L’anàlisi del mercat de treball ens ha permès  constatar, un altre any, que la 
formació de les persones treballadores és clau per tal d’incorporar-se, 
mantenir-se en el mercat de treball i poder optar a llocs de treball 
qualificats, millorant la seva ocupabilitat. Les persones que ocupen llocs de 
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treball qualificats presenten menys temporalitat, gaudeixen de millors 
condicions laborals i pateixen menys l’impacte de l’atur. 

L’any 2009, tal com ja vam detectar l’any 2008, el fenomen de la 
sobrequalificació segueix sent present en el nostre mercat de treball, ja 
que s’estima que són al voltant de 450.000 les persones que tenen més 
formació de la que requereixen les tasques que duen a terme. Això deixa 
veure la poca capacitat de molts sectors d’activitat d’oferir llocs de treball 
de qualitat que generin un mercat de treball amb alt valor afegit i un nou 
model productiu, que no es basi en la precarietat laboral com a sortida a 
l’actual crisi. La necessitat per part del mercat de treball d’efectius amb 
estudis mitjans i l’augment de persones titulades permet comprovar que 
no hi ha un encaix entre l’oferta i la demanda d’ocupació. 

L’anàlisi sobre el coneixement de la tasca sindical que hem realitzat en 
aquest informe ens fa veure que tenim molta feina a fer pel que fa a la 
nostra tasca sindical, ja que, com hem pogut conèixer, hi ha un gran marge 
per poder arribar als centres de treball del nostre territori donant a 
conèixer els beneficis per a les persones treballadores d’estar afiliades a 
un sindicat, incidint en una millora de la qualitat de l’ocupació catalana. 

Les dades d’aquest estudi sobre l’ocupació a Catalunya l’any 2009 
corroboren allò que determina l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana 2008-2011, i és que és necessari un nou model 
productiu que es tradueixi en la creació de llocs de treball de qualitat, 
afavorint la competitivitat de l’economia catalana. 

Els poders públics han d’establir més mesures que estimulin l’activitat 
productiva, amb uns salaris dignes que reactivin la demanda i l’economia, 
que vagin lligades a una millora de la formació i la qualificació de les 
persones treballadores i de les infraestructures, permetent aconseguir els 
canvis estructurals tan necessaris en el nostre mercat de treball. La 
productivitat empresarial i la competitivitat de l’economia catalana passen 
per una major inversió, la qualificació de treballadors i treballadores i dels 
llocs de treball i una producció amb alt valor afegit per damunt dels baixos 
costos. 

Part del fort desequilibri o segmentació present en l’ocupació a Catalunya 
és conseqüència del fet que, en el nostre mercat de treball, conviuen 
treballadores i treballadors de qui és gratuït, o semigratuït, prescindir dels 
seus serveis, amb efectius que tenen salaris i antiguitat elevats i costos 
superiors per indemnització per acomiadament individual improcedent.  

Tenint en compte les entrades i sortides continuades del mercat de treball 
d’una gran part dels treballadors i treballadores i la prolongació de la 
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durada de la situació de desocupació, es fa necessària l’ampliació de la 
protecció social i econòmica de les persones aturades que deixen de 
percebre algun tipus d’ingrés. Per això cal implementar la Renda Garantida 
de Ciutadania, per assegurar, així, la cobertura de les necessitats bàsiques 
de subsistència de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  

Les dades de l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre de 2010 i 
de l’atur registrat dels primers 5 mesos de l’any continuen sense mostrar 
signes de recuperació econòmica en forma de creació d’ocupació. Ans al 
contrari, continuen perdent-se llocs de treball, baixa el nombre de 
persones actives i el nombre de contractacions registrades no sembla 
poder reduir el nombre de persones desocupades. Al mateix temps, 
s’evidencia una rebaixa de la quantitat de persones beneficiàries de 
prestacions contributives per atur, i un increment enorme del nombre de 
subsidis per atur, cosa que fa suposar que, si no troben feina ni reben 
rendes de caràcter assistencial, moltes persones en un curt termini de 
temps poden quedar en situació de desprotecció econòmica i, per tant, de 
risc d’exclusió.  

 

 

 


