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Notes de conjuntura industrial  

 

 

Producte Interior Brut de Catalunya  

El producte interior brut (PIB) de Catalunya registra el 2010 un creixement anual del 0,1% 
respecte de l'any 2009,  quatre punts i tres dècimes per sobre de l'any anterior. És un increment 
inferior al registrat per la Unió Europea (1,8%), però superior al de l'economia espanyola que 
registra una variació interanual del - 0,1%. La tendència de creixement perfila una recuperació 
econòmica que s’inicia ja en el segon trimestre de l'any, i que arriba al quart trimestre a un 
increment interanual de l'1,2%.  

 

 2008 2009 2010 

PIB 0,1 -4,2 0,1 

Variació en volum % 
Font: Idescat 
 

 

DEMANDA 

La demanda interna ha disminuït un -0,3% en el conjunt de l'any, cinc punts i una dècima per 
sobre del valor registrat el passat any (-5,4%). La despesa en consum a les llars és la contribució 
més significativa, que passa del -4,2% a l’1,7%, quasi sis punts d’increment respecte l’any 
precedent. La despesa en consum de les administracions públiques, en canvi, presenta taxes 
negatives des del tercer trimestre. 
 
La formació bruta de capital s'ha reduït un -5,6% en el conjunt de l'any, dada que se situa nou 
punts per sobre del valor de l'any 2009. Aquesta millora s'explica per la forta recuperació d'un 
dels seus components, la formació bruta en béns d'equipament i altres, que passa d'un -17,9% a 
un -1,5% el 2010.  
 
Les exportacions totals de béns i serveis han tingut un comportament positiu. L’aportació del 
sector exterior al creixement de l'economia catalana ha estat de 0,3 punts positius l'any 2010 i 
se situa set dècimes per sota del valor registrat l'any precedent (1%). Mentre que les 
exportacions totals de béns i serveis presenten un increment del 12,6% (-12,3% l'any 2009), les 
importacions totals de béns i serveis anoten un 8,4% enfront del -17% de l'any precedent.  
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Producte interior brut a preus corrents. Demanda. Catalunya 2010 

 Valor Variació en volum (%) 

 — — 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

— 

PIB pm 215181 207237 209727 0,1 -4,2 0,1 

Demanda interna 207604 196072 199732 -1,1 -5,4 -0,3 

       

despesa en consum de les llars 119548 115387 120603 -1,2 -4,2 1,7 

despesa en consum de les adm. 
públiques (1) 

32055 34515 34675 6,4 6,1 0,2 

       

formació bruta de capital (2) 56001 46169 44453 -4,6 -14,6 -5,6 

béns d'equipament i altres 27253 22035 22375 -2,3 -17,9 -1,5 

       

construcció 27857 23296 21008 -5,9 -11,7 -10,7 

Saldo exterior (3) (4) 7576 11165 9995 1,1 1 0,3 

       

saldo amb l'estranger (4) -9615 -2424 -2167 2,3 2,2 1 

exportacions totals de béns i serveis 66475 56149 64325 0,2 -12,3 12,6 

exportacions de béns i serveis 57053 47418 55137 0,8 -13 14,2 

       

consum dels estrangers en el 
territori 

9422 8731 9188 -3,7 -7,9 3,9 

importacions totals de béns i serveis 76090 58572 66492 -6 -17 8,4 

importacions de béns i serveis 73423 56267 63980 -5,9 -17 8,5 

       

consum dels residents a l'estranger 2668 2305 2511 -7,9 -14,4 6,8 

 
 
OFERTA  
El sector agrari creix un 0,3% l'any 2010, 5 punts per sota del valor registrat l'any precedent. 
Destaca l'augment de la producció de cereals (9,6%) i de la fruita fresca (15,1%). Pel que fa al 
sector ramader, la producció bovina creix un 10,9%, mentre que la porcina disminueix un 2,1%, 
respecte a l'any anterior. 
 
El sector industrial registra un creixement de l'1,8%, dada que representa un canvi de tendència 
respecte als dos darrers anys (-4% i -13,6% l'any 2008 i 2009, respectivament). L'Índex de 
Producció Industrial (IPI) ha registrat un creixement del 4,5%. Si s'observa l'IPI per branques 
d'activitat, les indústries manufactureres creixen un 3,8%, on la fabricació de productes 
farmacèutics és la que registra una taxa més gran amb un 15,4%, seguida per la indústria de 
materials i equips elèctrics amb un 10%. La resta d'indústries manufactureres presenten taxes 
positives però d'intensitat menor, i únicament presenten reduccions significatives les indústries 
de fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (-13,4%). Les indústries extractives també 
presenten un decrement del -34,9%, mentre que la branca de l'energia elèctrica i gas mostra un 
creixement del 16,2%.  
 

Unitats: Milions d'euros.  

Font: Idescat 
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El sector de la construcció presenta una disminució del -6,1% l'any 2010, quatre dècimes per 
sobre del valor registrat l'any 2009. Aquest decreixement indica que continua el deteriorament 
de l'edificació i de l'obra civil.  
 
El sector serveis mostra una variació anual positiva del 0,4%, quan l'any 2009 va registrar una 
taxa negativa del -1%. L'Indicador d'Activitat del Sector Serveis (IASS) presenta un creixement del 
2,3%, on destaca el comerç (3,1%), el transport (4,8%) i les activitats professionals (5,8%). Pel que 
fa al sector turístic, el nombre de viatgers ha crescut un 12,4%. Aquesta dada es dóna pel 
comportament positiu del turisme domèstic (8,1%) i de l'estranger (15,9%). Les pernoctacions en 
establiments hotelers també han augmentat (11,3%), tant per l'increment del turisme estranger 
(13,6%) com per l'augment del turisme domèstic (7,2%).  
 
Producte interior brut . Oferta. Catalunya 2010 
 Valor Variació en volum (%) 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

           PIB pm 215181 207237 209727 0,1 -4,2 0,1 

Agricultura 2195 2303 2147 0,1 5,3 0,3 

Indústria i Energia 40615 35096 35745 -4 -13,6 1,8 

       
Energia 4068 3792 4029 8,6 -9,3 5,1 

Indústria 36547 31304 31716 -5,2 -14,1 1,4 

Construcció 20364 18875 17526 -1,5 -6,5 -6,1 

           Serveis 134704 137131 137306 2 -1 0,4 

Serveis mercat 114595 115697 116181 1,6 -1,9 0,6 

             Serveis no 
mercat 

20110 21434 21125 4,3 3,8 -0,8 

     Impostos nets 
s/productes 

17303 13832 17003 -2,6 -6,1 0,8 

 
 

Unitats: Milions d'euros.  

Font: Idescat 
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Índex de Preus al Consum. (IPC). 
 
L'IPC a Catalunya (amb la base 2006=100) ha augmentat un 1,3% respecte al mes anterior i un 
3,8% interanual a l'abril del 2011. En termes interanuals, a Catalunya només baixa preus medicina 
(-0,8%). Pel que fa a la resta, els increments més alts els registren les begudes alcohòliques i el 
tabac (14%), el transport (9,2%) i l’habitatge (7,3%). L'IPC a Espanya ha crescut respecte al mes 
anterior un 1,2% i amb relació a l'any anterior un 3,8%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Indicador Clima Industrial Catalunya (ICI). 
 
Aquest indicador s'obté de la mitjana dels saldos de les opinions empresarials sobre el nivell de la 
cartera de comandes total, el nivell dels estocs de productes acabats canviats de signe i la 
tendència de la producció. 
 
L'Indicador de Clima Industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en 14,4 punts negatius a l'abril del 
2011, és a dir, 2,1 punts per sota del d'un mes enrere i 2 punts per sobre del d'un any abans. Pel 
que fa als components de l'ICI i respecte a l'any anterior, s'observa un comportament positiu tant 
en els estocs, que han baixat, com en la cartera de comandes, que ha pujat. En canvi, la tendència 
de la producció ha empitjorat. Pel que fa als tipus de béns, tots milloren excepte els béns 
d'inversió que baixen respecte a un any enrere. 
 
L’ICI d’Espanya va experimentar un lleuger retrocés el desembre de 2010, que ha continuat 
durant els tres primers mesos de 2011. Pel que fa a la Unió Europea, la sèrie ha quedat tallada 
entre abril i maig a causa del canvi de CNAE. S’observa però que ha assolit durant 2010 una 
tendència estable de creixement que continua en el primer trimestre de 2011.  
 
A Catalunya l’anàlisi  dels components de l’ICI indica que la davallada experimentada el març és 
deguda a la davallada de les comandes totals i el consegüent augment dels estocs de productes 
acabats. Les comandes estrangeres però han romàs estables.  
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Per subsectors, al març respon es registra una davallada generalitzada, si bé la principal és la dels 
béns de consum, amb un retrocés en relació al mes precedent de cinc punts i mig percentuals.  
 
Pel que fa a l’indicador sobre el nivell de la producció, al març ha augmentat vuit punts 
percentuals, de manera que reflecteix un augment de la producció.  
 
Finalment, l’indicador de tendència dels preus de productes acabats se situa en el saldo més alt 
des de febrer de 2008. Tots els subsectors mostren tensions inflacionistes.  
 
 
Indicador de Clima Industrial. Catalunya. Març 2011 
 

 
 

 

(*) Mitjana dels saldos desestacionalitzats de les opinions empresarials referides a la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe 
i a la tendència de la producció. 
Font: Secretaria d'Indústria i Empresa sobre la base de les dades del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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(*) Mitjana dels saldos desestacionalitzats de les opinions empresarials referides a la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe 
i a la tendència de la producció. 
Font: Secretaria d'Indústria i Empresa sobre la base de les dades del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

 
(*) Mitjana dels saldos desestacionalitzats de les opinions empresarials referides a la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe 
i a la tendència de la producció. 
Font: Secretaria d'Indústria i Empresa sobre la base de les dades de la Direcció General d'Afers Econòmics i Financers, Comissió Europea. 
Nota: Les dades de maig i juny de 2010, calculades amb la NACE rev.2, no enllacen amb la sèrie anterior, calculada amb la NACE rev. 1.1 

 

Índex de Preus Industrials Catalunya. 
 
L'índex de preus industrials (IPRI) s'ha incrementat un 0,8% respecte al mes anterior i un 7% 
interanual a Catalunya al mes de març del 2011. A partir d'aquest índex, si es descompta el 
sector de l'energia, s'obté l'Índex de Preus de Productes Industrials (IPRPI), que creix un 0,5% 
respecte al mes anterior i un 4,6% respecte a un any enrere. A Espanya, els preus industrials han 
augmentat un 0,9% en relació al mes anterior i un 7,8% interanual. L'IPRPI d'Espanya ha crescut 
un 0,4% mensual i un 4,4% interanual.  
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Pel que fa a l'IPRI per grans sectors industrials, respecte al mes anterior s'observen increments 
en tots els sectors: l'energia (2,4%), els béns intermedis (0,6%), els béns de consum (0,3%) i els 
d'equipament (0,2%). En termes interanuals també tots els sectors mostren increments, on 
destaca l'augment del 18,8% registrat per l'energia. També pugen els preus dels béns intermedis 
(8%), els de béns de consum (2,1%) i els d'equipament (1,2%).  
 
La desagregació de l'Índex de Preus Industrials de Catalunya segons la CCAE-2009 mostra un 
decrement interanual en les indústries extractives (-3,5%), mentre que les manufactureres 
creixen un 6,2%. Dins d'aquestes, els creixements més intensos els registren els materials i equips 
elèctrics, electrònics i òptics (9,6%); les indústries químiques (9%), les indústries d'alimentació, 
begudes i tabac (7,6%); la fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques (6,8%) i les 
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (5,9%). També augmenten la metal·lúrgia 
i fabricació de productes metàl·lics (4,1%); les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (3,1%) 
i la fabricació de material de transport (0,2%). En canvi, baixen respecte a un any enrere els preus 
industrials en la fabricació de productes farmacèutics (-2%), la fabricació d'altres productes 
minerals no metàl·lics (-1%) i la de maquinària i equips mecànics (-0,1%). L'energia elèctrica i gas 
creix un 14% i el subministrament d'aigua ho fa un 6,6%, respecte al març del 2010.  

 

Índex de Preus Industrials (IPRI). Mensual 
Catalunya i Espanya. Març de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

Índex de Preus Industrials (IPRI). Trimestral 
Catalunya i Espanya. Març de 2011 
 

 

 

IPRI classificat per grans sectors industrials. Trimestral 

Catalunya. Març de 2011 

 
 

Inversió Industrial Catalunya. 

 
La inversió industrial va disminuir a Catalunya un 8,5% en termes nominals l'any 2010 segons 
l'Enquesta d'Inversió Industrial duta a terme a la primavera del 2011. Aquest resultat, ja definitiu 
per al 2010, corregeix lleugerament a la baixa la darrera estimació de l'Enquesta de tardor              
(- 6,9%), fenomen que es pot atribuir, principalment, a l'evolució del sector de l'energia i l’aigua. 
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Segons l'Enquesta de primavera de 2011, la inversió industrial a Catalunya disminuirà, l'any 2011, 
un 0,9% en termes nominals. Aquesta segona estimació se situa tres dècimes de punt percentual 
per sota de la primera, però atenua fortament les reculades que es van registrar durant el 2009    
(-22,9%) i el 2010 (-8,5%). No obstant això, cal destacar que, si no es tingués en compte el sector 
energètic, la inversió industrial per al 2011 experimentaria un canvi de signe ja que quasi tots els 
sectors manufacturers augmentaran la inversió. 

 
 

IPI (Índex Producció Industrial) 
 
L’IPI de març de 2011 experimenta un decreixement. El febrer havia crescut l’ 1,3% interanual, i 
el març decreix el 2% interanual.  A partir d’aquest índex, si es descompta el sector de l’energia i 
l’aigua, s’obté l'índex de producció de productes industrials (IPPI), que ha augmentat un 0,4% 
interanual.  A Espanya, l’IPI creix un 1% i l’IPPI ho fa un 1,4%. L’IPI a Catalunya corregit dels 
efectes de calendari també registra un decreixement interanual del 4,3%. A Espanya, l’IPI 
corregit disminueix un 0,9%. 

Per grans sectors industrials, creix la producció de béns d’equipament i de béns intermedis, i 
decreix la de béns de consum i la d’energia respecte de març de 2010.  La baixada de producció 
d’energia és del 23,4%.   

Per seccions i divisions de la CCAE-09, les indústries extractives registren un increment del 9,2%. 
Les indústries manufactureres, en canvi, registren un decrement de l'1,5%. També decreix la 
producció d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (-8,3%). Dins de les indústries 
manufactureres, per subseccions, l'increment més alt el registra la metal·lúrgia i fabricació de 
productes metàl·lics (10,5%). També augmenten les indústries químiques (4,1%), la fabricació de 
material de transport (3,1%), la de productes de cautxú i matèries plàstiques (2,4%) i les indústries 
del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (1,6%). La resta de divisions de la CCAE 2009 
registren decrements i els més intensos els registren els materials i equips elèctrics, electrònics i 
òptics (-8,8%) i la fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (-8,7%). A Espanya, decreix la 
producció en les indústries extractives (-11,5%) i l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (-
0,4%), mentre que les indústries manufactureres augmenten un 1,3% interanual.  

En termes acumulats, el primer trimestre del 2011 l'IPI augmenta un 1% a Catalunya i l'IPPI ho fa 
un 2,9%. Per grans sectors, augmenten els béns d'equipament (9,3%) i els béns intermedis (3,5%), 
mentre que mostren decreixements respecte al primer trimestre del 2010 l'energia (-14,4%) i els 
béns de consum (0,6%). A Espanya, en termes acumulats, l'IPI creix un 2,9%. 
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Índex de producció industrial (IPI). Mensual 

Catalunya i Espanya. Març del 2011 
 

 
 

 
 
Índex de producció industrial (IPI). Trimestral 

Catalunya i Espanya. Març del 2011 
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Evolució de l'ocupació  
 

Expedients de regulació per grans sectors productius 
 
Els expedients poden ser de rescissió (o extinció) quan l’empresari al·lega causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives o de producció per tal d’extingir la relació contractual de part, o de tots 
els seus treballadors;  de suspensió quan queda suspès temporalment el contracte de treball per 
causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, i que dóna dret a percebre la 
prestació de desocupació quan es compleixin els requisits per fer-ho; de reducció quan per causes 
igualment econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, queda reduïda la jornada 
laboral establerta a l’empresa, i que dóna dret a percebre la prestació de desocupació quan es 
compleixin els requisits per fer-ho.    
 
El període analitzat en el present informe va des d’agost de 2008 fins a gener de 2011. L‘anàlisi es 
fa per grans sectors productius i segons el tres tipus d’expedients, i contempla tot el territori de 
les quatre províncies. 
 
 

Construcció 
 
Al sector de la construcció, pel que fa als expedients d’extinció, s’observa que el nombre 
d’afectats va augmentar a partir dels mesos estivals de 2010. En canvi, des de mitjans de 2009 
fins a mitjans de 2010 es registra el major nombre d’afectats per suspensió. La punta màxima es 
registra el maç de 2010, amb 496 treballadors i treballadores afectats. A partir de juliol de 2010, 
data en la que entra en vigor la reforma laboral, creixen els expedients de reducció horària. De 
manera global s’observa que els expedients de suspensió perden pes en favor dels expedients 
de reducció.  
 

 
Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 

 

Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 

 

Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 

 

Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 

 

Indústria 

El sector industrial va registrar una major activitat d’expedients d’extinció de contractes laborals 
des del darrer trimestre de 2008 i durant la major part de l’any 2009. A partir del primer trimestre 
de 2010 la presentació d’expedients es redueix significativament. També va ser durant 2009 quan 
es van produir la major part d’expedients de suspensió. Contràriament, és a partir de juliol de 
2010 que augmenten significativament els expedients de reducció.  
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 

 

Serveis 

En el sector Serveis, s’aprecia una repuntada d’expedients de rescissió a partir del segon semestre 
de 2010. Igualment els expedients de reducció augmenten a partir de període esmentat, mentre 
que els de suspensió tendeixen a disminuir després de mantenir-se elevats durant el 2009 i 
primera part de 2010.   



 
 

17 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

Serveis EROS suspensió

Suma de Homes afectats - Suspensió Suma de Dones afectades - Suspensió

 
Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 
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Com a conseqüència de la llei de reforma laboral a partir de juliol de 2010, s’observa un notable 
increment dels expedients de reducció de jornada en detriment del de suspensió que 
disminueixen significativament1.   
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 

                                                           
1 Això és perquè es modifica, en la reforma, el tractament que es dóna a la reducció, i que fa que molts dels 

casos que fins al juliol es consideraven suspensió ara es considerin reducció. 
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 

 
 

Acomiadaments individuals 
 
En el 2010 hi ha hagut un total de 36.296 acomiadaments individuals. El nombre d’extincions de 
contracte amb conciliació individual va arribar a un màxim durant 2009, amb 49.174 extincions. La 
davallada que experimenta el 2010 és deguda en bona mesura a l’efecte acumulatiu dels 
acomiadaments d’anys anteriors.   
 

 
Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 

 
En el període d’anàlisi  considerat, des de l’agost de 2008 fins el gener de 2011, s’han produït a 
Catalunya 36.085 extincions de contracte amb expedient de regulació d’ocupació. En el mateix 
període, s’han comptabilitzat 105.681 acomiadaments amb conciliació individual. En 
conseqüència,  el nombre total de treballadors que han vist extingit el seu contracte laboral en 
aquest període per acomiadament ha estat de 141.766 persones.   
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Les extincions de contracte amb expedient de regulació han significat el 25% del total dels 
acomiadaments a les empreses de Catalunya, mentre que els acomiadaments individuals han 
significat el 75% del total. L’acomiadament individual és el més utilitzat per les empreses de 
Catalunya, representant les tres quartes parts del total.  
 
A partir de la reforma laboral, en vigor des d’agost de 2010, i fins febrer de 2011 s’han produït a 
Catalunya 6.163 extincions de contracte amb expedient de regulació (el 24% del total 
d’acomiadaments en aquest període). Així mateix, el nombre d’acomiadaments individuals ha 
estat de 19.439 (el 76% del total en el període esmentat). El nombre d’acomiadaments individuals 
i col·lectius és doncs de 25.602.  
 
Si es comparen aquestes dades percentuals amb les del període anterior a la reforma laboral, 
veiem que pràcticament no han variat. Les extincions de contracte mitjançant expedient de 
regulació, després de la reforma laboral continuen representant la quarta part del total 
d’acomiadaments amb conciliació, mentre que les tres quartes parts restants són acomiadaments 
individuals.  
 
D’altra banda, els expedients d’extinció de contracte registrats abans de la reforma laboral 
representen el 15,3% del total, els de suspensió, el 71,1% i els de reducció només el 13,5%, en el 
període analitzat que va des d’agost de 2008 a gener de 2011. A partir del mes d’agost de 2010, 
quan entra en vigor la reforma laboral, els expedients d’extinció s’han mantingut pràcticament en 
la mateixa proporció (16,7%), mentre que els de reducció han incrementat en nombre fins a 
representar el 68,4%, i els de suspensió han disminuït fins el 14,8.  
 
En conseqüència, l’efecte de la reforma laboral no ha incidit en una disminució de l’extinció de 
contractes sinó en un molt lleuger increment. El canvi es produeix en la disminució dels 
expedients de suspensió de contracte en favor dels de reducció de jornada.   
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 
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Anàlisi de l’atur a Catalunya per grans sectors 
 
 

Atur registrat a Catalunya 
 
L’atur registrat el mes d’abril de 2011 a les oficines del Servei Català d’Ocupació és de 601.541 
persones, l’1,3% d’augment interanual, tot i que es redueix en 9.728 aturats/des respecte al mes 
anterior (-1,6%). A Espanya el nombre d’aturats s’ha incrementat el 3,1%. Una vegada més 
Catalunya encapçala les comunitats autònomes en nombre d’aturats. La taxa d’atur juvenil ha 
sigut el primer trimestre del 43,57%, mentre que la mitjana d’atur és del 19,01%. Amb tot, els 
joves son el col·lectiu que experimenta un descens més destacat (-5% en relació al mes anterior i -
1,3% interanual). El sector serveis és el que experimenta la davallada més gran amb 7.375 aturats 
menys.   
 

ABRIL 2011  TOTAL EDAT MENORS 25 
ANYS 

MAJORS 25 
ANYS 

TOTAL SECTORS AMBDÓS SEXES 601.541 54.064 547.477 

HOMES 315.222 

DONES 286.319 

AGRICULTURA AMBDÓS SEXES 10.996   

INDÚSTRIA AMBDÓS SEXES 97.681   

CONSTRUCCIÓ AMBDÓS SEXES 101.779   

SERVEIS AMBDÓS SEXES 357.328   

SENSE OCUPACIÓ 
ANTERIOR 

AMBDÓS SEXES 33.757   

    Atur registrat. Font: Departament Empresa i Ocupació i SOC 
 

Com mostra el següent gràfic, l’atur continua creixent a Catalunya, encara que a un ritme inferior 
al registrat els anys 2009 i 2010. La corba de creixement de l’atur segueix la mateixa tendència 
que els anys anteriors, amb una evolució que reflecteix l’estacionalitat, i que arriba en el març de 
2011 al màxim històric de 611.269 aturats. Transcorreguts 8 mesos de la reforma laboral, res 
sembla indicar que les mesures legislades estiguin tenint un efecte esmorteïdor de la destrucció 
d’ocupació.    
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 
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Unitat: persones afectades 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 

 
 
Atur per sectors d’activitat 
 
El sector que més incrementa l’atur és el sector serveis amb 364.703 persones aturades, seguit de 
la construcció amb 102.177 persones aturades, i industria amb 98.841 aturats. En termes 
interanuals és l’agricultura (3,6%) qui més creix en percentatge, tot i que és el col·lectiu de nova 
incorporació al mercat laboral sense feina anterior qui presenta un major creixement (5,15%) amb 
un total de 34.424 nous aturats en relació a l’any anterior.  

 
 
Atur per sexes 
 
Els homes són el col·lectiu que més incrementa el nombre d’aturats, representant el 52,4% de les 
persones aturades, davant de les dones, que constitueixen el 47,5%. En aquests sentit, els homes 
han patit un decreixement interanual del -0,7% (-2.200 aturats menys), i les dones del 3,3% (9.400 
aturades més).   

 
 
Atur immigrant 
 
Les persones immigrades representen el 23,2% dels aturats registrats a Catalunya el mes de març 
de 2011. L’atur s’ha incrementat en 6.402 persones estrangeres respecte l’any anterior (un 
increment interanual del 4,7%), quan fa 12 mesos es produïa un increment interanual d’aturats 
estrangers de 29.702  (28,1%). En conseqüència, el col·lectiu immigrant ha perdut pes de forma 
significativa en l’engruiximent de l’atur. Per sectors, són els serveis on es registra el major nombre 
d’aturats (70.906 persones). 
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Evolució de l’ocupació a Catalunya 
 
 
Catalunya 1er trimestre de 2011 

        Variació interanual     

          

           Valor         absoluta         % trimestre         % acumulat 

          

Total    3.099,5    0,6    0,0 0 

Agricultura    62,5    1,9    3,1 3,1 

Indústria    568,1    -35,9    -5,9 -5,9 

Construcció    255,2    -40,0    -13,5 -13,5 

Serveis    2.213,6    74,5    3,5 3,5 

 
 
 

 
La població ocupada a Catalunya ha estat de 3.099.500 persones al primer trimestre de 2011, 
dada que mostra una variació interanual estable. A Espanya la població ocupada a disminuït 
l’1,3% respecte l’any anterior. Els sectors de la industria i la construcció registren a Catalunya 
decrements interanuals del 5,9% i del 13,5% respectivament. El sector serveis augmenta un 3,5% i 
l’agricultura el 3,1%.   

 

Unitats: Milers de persones.  

Font: INE. 
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Població ocupada. I trimestre 2011

Agricultura Indústria Construcció Serveis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unitat: % població per grans sectors econòmics 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball Generalitat de Catalunya 

 
 
Població ocupada en la indústria. Catalunya I trimestre 2011 
 

 Variació interanual    

     

 Valor absoluta % trimestre % acumulat 

     

Total indústria     568,1     -35,9     -5,9  -5,9 

Indústries extractives, energia, aigua i 
residus  

   39,9     7,3     22,4  22,4 

Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts 
gràfiques  

   180,8     4,4     2,5  2,5 

Química i cautxú     86,6     -16,1     -15,7  -15,7 

Metal·lúrgia     81,5     -4,2     -4,9  -4,9 

Maquinària, material elèctric i de 
transport  

   179,4     -27,3     -13,2  -13,2 

 
La població ocupada en la indústria a Catalunya, al primer trimestre del 2011, ha estat de 568.100 
persones, un 5,9% menys que al mateix període del 2010. L'ocupació ha crescut en les indústries 
extractives, energia, aigua i residus (22,4%) i en alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 
(2,5%); en canvi, en la química i cautxú (-15,7%), la maquinària, material elèctric i de transport       
(-13,2%) i la metal·lúrgia (-4,9%) han registrat valors negatius interanuals. La població ocupada en 
la indústria a Espanya, ha estat de 2.540.800 persones, un 2,3% menys que al mateix període d'un 
any enrere. 

 
 
 
 
 

Unitats: Milers de persones.  

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE. 
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Població ocupada en els serveis. Catalunya I trimestre 2011 

Variació interanual     

           Valor absoluta % trimestre % 
acumulat 

          

Total serveis    2.213,6    74,5    3,5 3,5 

Comerç engròs i reparació vehicles motor 

i motocicletes 

   161,2    11,3    7,6 7,6 

Comerç detall    295,4    3,1    1,0 1 

Transport i emmagatzematge    192,3    30,9    19,2 19,2 

Hostaleria    201,4    -3,1    -1,5 -1,5 

Informació i comunicacions    94,9    -5,5    -5,5 -5,5 

Activitats financeres i assegurances    72,3    -13,5    -15,7 -15,7 

Activitats immobiliàries, professionals i 
tècniques 

   193,4    8,8    4,8 4,8 

Activitats administratives i serveis 
auxiliars 

   166,1    16,3    10,9 10,9 

Administració pública    164,5    6,0    3,8 3,8 

Educació    193,3    -28,0    -12,7 -12,7 

Sanitat i serveis socials    249,0    45,5    22,4 22,4 

Activitats culturals i esportives, i altres 
serveis 

   229,6    2,6    1,2 1,2 

          

Unitats: Milers de persones. 

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE. 

 
 
La població ocupada en els serveis a Catalunya ha estat de 2.213.600 persones i registra un 
increment interanual del 3,5% en el primer trimestre del 2011. Destaquen els increments en els 
subsectors de sanitat i serveis socials (22,4%) i transport i emmagatzematge (19,2%). Els 
decrements més alts s'han registrat en les activitats financeres i assegurances (-15,7%) i educació 
(-12,7%). Pel que fa a Espanya, la població ocupada en els serveis ha estat de 13.333.700 
persones, i mostra un augment del 0,3% interanual. 

 
 
Població ocupada en la construcció. Catalunya I trimestre 2011 

Variació interanual  

 Valor absoluta % trimestre % acumulat 

Total 
construcció  

   255,2     -40,0     -13,5  -13,5  

Assalariats     203,8     -3,3     -1,6  -1,6  

No assalariats     51,4     -36,7     -41,6  -41,6  
 

 

  

Unitats: Milers de persones. 

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE. 

La població ocupada en la construcció ha estat de 255.200 persones i presenta una disminució del 
13,5% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2011. Tenint en compte la situació 
professional, s'observen decrements del 41,6% en el nombre de no assalariats i del 1,6% en el 
nombre d'assalariats. Al conjunt d'Espanya, la població ocupada en la construcció ha estat de 
1.494.000 persones, un 10,2% menys que un any enrere 
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Tipologia de la nova contractació 
 

% Indefinits sobre el total de contractes 
 

 
Font: observatori del Treball. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya  

 
% Temporals sobre el total de contractes 
 

 
Font: observatori del Treball. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya  

 
La contractació indefinida es recupera a la industria, encara que no arriba al 25% de contractes 
indefinits  i molt lleugerament a la construcció. Ambdós sectors registren una tendència a l’alça en 
els darrers dotze mesos. Com podem veure, la tendència en la contractació en tots els sectors és 
la d’augmentar la temporalitat. Abans d’entrar en aquest llarg període de crisi, la indústria era el 
sector que empenyia a l’alça l’estabilitat contractual. De fet, en dos anys el pes que tenien els 
contractes indefinits sobre el total de la contractació en el sector de la indústria ha disminuït un 
40%. 
 
 
 

Conclusions 
 
El període que va des del començament de la crisi, juliol del 2008, i el moment present, un cop 
acabat el primer trimestre del 2011, és suficientment dilatat per poder veure quin ha estat el 
comportament del mercat laboral i empresarial català després de les reformes. Resulta 
interessant analitzar l’evolució que han tingut i la tendència que marquen els diferents indicadors 
econòmics després de les reformes del mercat de treball i de la jubilació, les ajudes bancàries, i la 
retallada de la despesa pública, endegades pels governs espanyol i català. Així mateix, cal 
observar l’evolució del mercat de treball i, mes concretament, veure com les decisions polítiques 
han afectat la creació o destrucció de llocs de treball durant aquest període. 
 
La majoria d’indicadors econòmics en tots els sectors denoten una tendència a l’alça o com a 
mínim a l’estabilitat. Però cometríem un error d’autocomplaença, i estaríem distorsionant la 
realitat si, en funció d’aquestes dades, diguéssim que estem en el bon camí. 
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El PIB català puja, però ho fa molt lleugerament i precedit de molts trimestres de caiguda des de 
finals de 2007, i toca fons al segon trimestre de 2009. Tot i que l’evolució del PIB català segueixi la 
tendència del de la UE dels 27, els nivells disten molt de les principals economies europees, i els 
tempos també. Amb la disminució de la demanda interna, que és la component de més pes en 
percentatge del PIB, l’impacte que genera l’augment de les exportacions queda molt diluït pel poc 
pes que aquestes representen en el total del PIB.  
          
L’índex de clima industrial (ICI) baixa. Malgrat que les comandes a l’estranger es mantenen a l’alça, 
la caiguda de la demanda interna provoca un increment dels estocs. Tot i així hem recuperat 
nivells de confiança similars als del  principi de la crisi. L’ICI català i espanyol disten molt de la 
marcada tendència i la fortalesa de l’indicador de confiança de la indústria a Europa. 
 
L’Índex de Preus Industrials (IPRI) va invertir la tendència a la baixa a partir del tercer trimestre del 
2009 i des d’aleshores segueix a l’alça. 
 
La previsió d’inversió industrial continua baixant, tot i que de manera més moderada de com ho 
ha fet fins ara. El factor més limitador de la inversió continua sent la manca de circulant a les 
empreses i la dificultat per accedir al crèdit. 
 
Pel que fa a l’Índex de Producció Industrial (IPI), després del desastrós primer semestre del 2009, 
amb decrements percentuals de mes del 20%, va aconseguir estabilitzar-se en increments positius 
a principis del 2010 i ha mantingut la tònica, tot i que amb un índex d’activitat que, amb minsos 
increments, a hores d’ara ronda el 50 % del que teníem abans del començament de la crisi. 
 
Amb aquest escenari, a priori positiu en quant als indicadors econòmics, hi hauria d’haver un 
mercat laboral en consonància, però no és així. Si prenem com a mostra el període que va des de 
l’estiu de 2008 fins al primer trimestre de 2011, es constata en primer lloc que després de la 
reforma del mercat laboral (juliol de 2010) els expedients de regulació d’ocupació (a partir d’ara 
ERO) en els quatre sectors canvien la seva forma de ERO de suspensió a ERO de reducció. Tot i 
que la reforma pretenia que les empreses enlloc d’extingir contractes optessin per la reducció 
horària, aquest no ha estat l’efecte.  
 
El període que va des de desembre de 2008 fins juliol de 2009 ha sigut el més actiu en pèrdua de 
llocs de treball per la via dels expedients de regulació d’ocupació. Hi ha però uns patrons de 
comportament cíclic de destrucció de llocs de treball fixes i de qualitat que la reforma laboral no 
ha pogut canviar. Parlar de dades positives perquè el nombre de persones afectades ha 
disminuït, i no tenir en compte que des del principi de la crisi s’han destruït prop de cent 
quaranta-dos mil llocs de treball fixes és mostrar una imatge distorsionada de la realitat, ja que 
el teixit empresarial del país s’ha ressentit, i el nombre d’empreses en funcionament, la dimensió 
de les mateixes, i la qualitat de la seva ocupació és molt menor.  
 
Els acomiadaments individuals representaven, abans de la reforma, un 75% del total de 
cancel·lacions contractuals, ara ja són el 76%. Els acomiadaments individuals, un cop aprovada la 
reforma del mercat laboral, va seguir al 2010 el mateix comportament que al 2009, i les extincions 
de contracte per via d’ERO també. 
 
De les aproximadament quatre milions vuit-centes cinquanta mil persones en edat de treballar, a 
Catalunya en tenim uns tres milions set-centes vuitanta-cinc mil d’actives. D’aquestes, més de sis-
centes mil són aturades (601.541 persones aturades en el mes d’abril). A part dels 
acomiadaments massius (individuals o col·lectius), l’atur en línies generals té una tendència alcista, 
i les mesures endegades pels governs català i espanyol no ajuden a canviar-la, més aviat al 
contrari.  
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Per grans sectors productius el dels serveis és el que surt més malparat amb gairebé el 60% de 
l’atur registrat, seguit de la construcció amb un 17%, la indústria amb un 16’2%, i l’agricultura que 
representa prop del 2% de l’atur registrat a Catalunya. 
 
Les persones immigrades representen el 23% dels aturats registrats, i gairebé la meitat 
treballaven al sector serveis abans de perdre la feina. 
 
Si parlem de la població ocupada, al sector serveis hi ha el 71% de les persones ocupades, el 18% 
són a la Indústria, el 8% a la construcció, i les persones que treballen en l’agricultura, ramaderia i 
pesca són el 3%. 
 
Al fer un seguiment de la contractació, veiem que els pocs contractes nous que es fan 
majoritàriament són temporals. Del total de contractes fets a l’abril, els temporals són el 88% en 
el sector de serveis, el 87% en la construcció, el 76% en la indústria, i el 94% dels contractes de 
l’agricultura. L’atur és insostenible, i l’alta temporalitat contractual en tots els sectors és 
inconcebible. S’ha demostrat que les mesures basades en la contracció de la despesa i res més, 
són absolutament estèrils per a revertir la situació. 
 
Un creixement econòmic sense creació de treball estable i de qualitat no és sostenible en el 
temps per diversos motius: 
 
1. Augmentar la quantitat de persones en atur fins als nivells actuals representa un llast per a 
qualsevol economia per avançada que pretengui ser. A part del drama humà que representa, és 
un cost social i econòmic difícilment assumible a mitjà termini. 
 
2. Per tal de sostenir la recuperació econòmica d’un país com el nostre, necessàriament s’han 
d’impulsar les fonts internes de creixement, ja que el volum d’exportacions a països més ben 
posicionats econòmicament representa un percentatge molt baix del nostre PIB. Unes polítiques 
de protecció social i d’ocupació potents ajudarien, sens dubte, a una més àgil recuperació.  
 
3. Complementàriament al punt anterior, cal potenciar les ajudes a les empreses per tal de 
millorar la ràtio d’exportació cap aquelles economies emergents, o amb uns índexs de creixement 
molt per sobre del nostre. 
 
4. Mantenir unes taxes baixes d’atur fa que més gent disposi d’un millor poder adquisitiu, cosa 
que fa l’economia menys depenent de les exportacions.  
 
5. Només aquelles polítiques fetes per reduir l’atur (el de llarga durada) i la inactivitat, amb la 
intenció d’evitar que aquestes tendències es perpetuïn, es poden considerar encertades. 
 
 

Propostes 
 

 Impulsar les línies que marca l’Acord Estratègic de suport a les empreses dotant l’ICF  dels 
recursos necessaris per a tal efecte. 
 

 Potenciar els recursos d’ACC1Ó per tal de: 
o Incrementar el nombre d’empreses que internacionalitzen la seva activitat en 

busca de mercats més estables. 
o Aprofundir en la regeneració del teixit productiu a través d’ajuts i programes 

orientats a la innovació (tecnològica o no) per tal de garantir la fortalesa de les 
empreses catalanes. 
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 Tornar a situar el canvi de model productiu al centre de l’acció de govern recuperant el 
Pla de Política Industrial 2010-2020 (potenciant aquelles polítiques d’adequació de les 
infraestructures per a la producció i les de canvi de model empresarial). 
 

 Prendre un compromís decidit a favor de les energies renovables des dels diferents 
sectors industrials i de serveis per impulsar un canvi de model productiu i de consum 
basat en la sostenibilitat, i que estimuli el creixement econòmic.  

 

 Promoure de manera activa el desenvolupament de la industria eòlica, solar, i de totes les 
formes de generació alternativa als combustibles fòssils i nuclears, per  obtenir més 
independència energètica i tecnològica. 

 

  Impulsar el desplegament de les renovables en el territori. 
 

 Impulsar plans de mobilitat sostenible i segura i promoure la gestió del transport de les 
mercaderies per ferrocarril. 

 

 Accelerar la posada al mercat de vehicles elèctrics, substituint l’actual parc mòbil de 
combustió per reactivar la indústria, millorar la qualitat de l’aire i lluitar activament i 
significativament contra el canvi climàtic.  

 

 Prioritzar i afavorir la rehabilitació energètica d’edificis, naus industrials i aparcaments, 
incrementant l’estalvi i l’eficiència. Ajudar a reconvertir la indústria de la construcció en 
els subsectors de la rehabilitació i els serveis energètics d’acord amb les necessitats que 
es derivaran de la creixent electrificació de la mobilitat i el pas cap a un sistema de 
generació renovable. 

 

 Invertir en la xarxa de serveis públics per tal de: 
o Garantir una educació, una sanitat, uns serveis socials, públics, gratuïts, i de 

qualitat, així com uns serveis d’atenció a les persones dependents, amb aquells 
paràmetres d’excel·lència que es mereix la societat catalana. 

o Aprofitar els serveis públics per ajudar a mantenir el major nombre de llocs de 
treball estable i de qualitat, a l’hora que garantim un futur viable pel nostre estat 
del benestar. 
 

 La injecció de diner públic a les entitats bancàries hauria de tenir una supervisió per part 
del govern de l’estat, i establir els mecanismes necessaris, per tal de garantir que el 
salvament d’aquestes entitats, impliqui  l’accés d’empreses i particulars al crèdit que fins 
ara els hi és negat, i que tant dificulta el creixement econòmic. 
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