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1.INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA 

 

 

Producte Interior Brut (PIB) 

En el primer trimestre de l’any en curs s’ha registrat una caiguda del producte interior 
brut del -0,5%. Es confirma novament un escenari de retrocés econòmic després de la 
recuperació experimentada per l’economia catalana durant la segona meitat de 2009 i 
el 2010, amb una desacceleració ben manifesta a finals de 2011. L’evolució del PIB en 
el conjunt de l’economia espanyola segueix una trajectòria semblant, acabant el primer 
trimestre amb una caiguda de -0,4%.    

 

 

Font: Idescat (INE) 

 

 

Índex de Producció Industrial IPI 

L’Índex de Producció Industrial, que mesura l’evolució mensual de l’activitat productiva 
de la indústria ha experimentat acumulativament una variació del -2,8% a Catalunya 
en els primers cinc mesos de 2012. La variació en el conjunt d’Espanya ha estat del -
6,4%. La davallada de l’IPI s’accentua en relació al mateix període de l’any passat.  
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Font: Idescat (INE) 

Per seccions CCAE-09, les branques industrials que acumulen una variació més 
negativa son: la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (-22,1%), la 
fabricació de maquinària i equips (-14,4%), la metal·lúrgia (-13,7%) i la fabricació de 
material de transport (-11,1%).  

 

 

Índex de Producció industrial per seccions i divisions  (CCAE-09) 

  

  Índex % mes 
% 

acumulat 

Índex general (IPI) 89 -4 -2,2 

Indústries extractives 28,8 -6 -20 

Indústries manufactureres 88,5 -5,1 -3,2 

indústries d'alimentació, begudes i tabac 112,7 3,4 5,6 

indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 66,7 -6,7 -3,8 

indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 86,7 -3,4 -2,4 

indústries químiques 104,9 -0,3 -1,5 

fabricació de productes farmacèutics 149,7 -5,8 -2,4 

fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 78,9 -3,3 -2,5 

fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 44,8 -22,1 -17,5 

metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 66,1 -13,7 -13,1 

materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 75,7 -4,6 -7,2 

fabricació de maquinària i equips mecànics 99,9 -14,4 -9,3 

fabricació de material de transport 79,8 -11,1 -6 

altres indústries manufactureres 86,9 7,6 8,7 

Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 102,1 11,7 11,5 

font: elaboració pròpia a partir de dades idescat i INE  
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2.EXPEDIENTS DE REGULACIÓ 

Expedients i nombre de treballadors afectats: Durant els 5 primers mesos de 2012, 
s’han autoritzat/comunicat 2.826 expedients de regulació d’ocupació a Catalunya, que 
han afectat a 40.659 persones. D’aquests expedients, 2.634 van ser pactats ( 93,2%) i 
la resta sense pacte.  

 

Expedients segons tipus i mesura: Dels 2.826 expedients autoritzats/comunicats 
des de gener a maig de 2012, van ser de suspensió de contracte 1.436 (50,8%); de 
reducció horària 988 (35%); i 402 (14,2%) de rescissió de contracte.  

 

ERO (de gener a maig de 2012) 

     Reducció Rescissió Suspensió Total 

Expedients 988 402 1436 2826 

treballadors afectats 7436 6713 26510 40659 

Font: Elaboració Pròpia a partir de dades Observatori del Treball. Dept. Empresa i Ocupació, 

 

 

Els expedients autoritzats/comunicats han augmentat un 84% en relació als mateixos 
mesos de l’any anterior. A final de 2011 es va registrar un fort increment d’expedients 
degut a l’empitjorament del cicle econòmic que, en aprovar-se el nou decret de 
reforma laboral el febrer passat, es va disparar assolint nivells històrics fins a 
sobrepassar els 700 expedients presentats durant el mes de març passat.  
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Font: Elaboració Pròpia a partir de dades Observatori del Treball. Dept. Empresa i Ocupació,  

 

Pel que fa als treballadors afectats, se n’han registrat 19.207 més que als mateixos 
mesos de 2011, representant un increment del 89,5%.    
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Font: Elaboració Pròpia a partir de dades Observatori del Treball. Dept. Empresa i Ocupació,  

 

 

Font: Elaboració Pròpia a partir de dades Observatori del Treball. Dept. Empresa i Ocupació,  

 

Expedients segons l’activitat econòmica  

dels 2.826 expedients autoritzats/comunicats entre gener i maig, 1.354 corresponen al 
sector serveis (97,3% més que en mateix període de 2011). El sector de la indústria 
comptabilitza un total de 983 expedients (incrementa el 88,6%). El sector de la 
construcció amb 451 expedients és el tercer que més incrementa en relació a l’any 
anterior (61,6%). Finalment el sector agrari amb 38 expedients és l’únic que millora en 
relació al mateix període de l’any anterior (19,1% menys).    
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Expedients i afectats per sector econòmic 

    Expedients 2011 Expedients 2012 Afectats 2011 Afectats 2012 

Agricultura 47 38 191 158 

Construcció 279 451 2613 4341 

Indústria 521 983 10313 21490 

Serveis 686 1354 8335 14670 

Total 1533 2826 21452 40659 
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Font: Elaboració Pròpia a partir de dades Observatori del Treball. Dept. Empresa i Ocupació,  

 

Afectats segons l’activitat econòmica: El sector quantitativament més afectat per la 
regulació d’ocupació és la indústria amb 21.490 treballadors afectats per expedients 
dels quals 16.070 són afectats de suspensió de contracte (74,7%), 2.944 de reducció 
horària (13,7% ) i 2.476 (11,6%) rescissions de contracte.  

Les empreses industrials són les que han presentat proporcionalment més expedients 
de regulació d’ocupació afectant pràcticament el 4% de la població ocupada en aquest 
sector a Catalunya.  El sector serveis s’ha vist afectat en aquests 5 primers mesos de 
2012 en el 0,6% de la seva població ocupada; La construcció ha afectat el 2,1% de la 
seva població ocupada.   

 

 

Font: Elaboració Pròpia a partir de dades Observatori del Treball. Dept. Empresa i Ocupació,  
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Afectats dels Expedients de regulació segons divisió econòmica CCAE-2009.  

La davallada de l’activitat econòmica ha castigat en el darrer any sobretot els sectors 
industrials.  

 

Per veure l’impacte dels expedients d’ocupació sobre cada un dels sectors segons 
divisió CCAE, hem procedit a avaluar en els darrers 12 mesos (des de juliol de 2011 a 
juny de 2012, ambdós inclosos) el nombre d’afectats per ERO segons el pes que 
correspon al nombre d’assalariats en cada sector. A la taula de sota hi ha el resum que 
expressa en % els treballadors afectats de cada sector. Es constata que  els sectors 
industrials són els que presenten percentualment més treballadors afectats per 
expedient de regulació. Entre aquests, el sector de la fusta i el moble, els aparells 
elèctrics i informàtics, metal·lúrgia, plàstics i tèxtil són les branques que han rebut 
majors impactes.    

 

Afectació ERO per sector econòmic (juliol2011 a juny 2012) 

   

Sectors segons CNAE 
població 

assalariada 
Afectats 
per ERO 

Pes dels 
afectats en 

cada 
sector (%)* 

Indústries tèxtils 19447 2466 12,68% 

Confecció de peces de vestir 15717 699 4,45% 

Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 11192 1256 11,22% 

Indústries del paper 10408 673 6,47% 

Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 17147 1398 8,15% 

Indústries químiques 35535 1443 4,06% 

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 17679 4185 23,67% 

Fabricació d'altres productes minerals no metàl•lics 16923 1502 8,88% 

Metal•lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 9742 1904 19,54% 

Fabricació de productes metàl•lics, excepte maquinària i equips 45309 4082 9,01% 

Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 16660 2582 15,50% 

Fabricació de materials i equips elèctrics 12800 3450 26,95% 

Fabricació de maquinària i equips ncaa 37832 2575 6,81% 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 54703 3998 7,31% 

Fabricació d'altres materials de transport 5830 435 7,46% 

Fabricació de mobles 12984 1257 9,68% 

Construcció d'immobles 77632 2813 3,62% 

Activitats especialitzades de la construcció 90178 4896 5,43% 

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 32905 1487 4,52% 

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i 
motocicletes 96654 3480 3,60% 

Emmagatzematge i activitats afins al transport 45784 2079 4,54% 

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 19880 1227 6,17% 

Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 12074 494 4,09% 

* pes calculat sobre la població assalariada de cada sector en promig de 2011 

   Font: Elaboració Pròpia a partir de dades Observatori del Treball. Dept. Empresa i Ocupació,  
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3.ACOMIADAMENTS 

 

Acomiadaments individuals. 

En els 5 primers mesos de l’any s’han acumulat un major nombre de treballadors 
afectats per ERO d’extinció de contracte que ens els mateixos mesos de l’any anterior. 
Als 6.713 acomiadaments per ERO de gener a maig, s’hi han afegit 15.204 
acomiadaments individuals que van ser registrats al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. En total, els acomiadaments entre els mesos de gener i 
maig de 2012 sumen 21.917, un 3% més que el mateix període de l’any anterior.  

 

Acomiadaments individuals i col·lectius (genera a maig 2012) 

  2011 2012 

Acomiadaments ERO 4.422 6.713 

Acomiadaments Indiv.  15.884 15.204 

Total acomiadaments 20.306 21.917 

Font: Elaboració Pròpia a partir de dades Observatori del Treball. Dept. Empresa i Ocupació,  

 

Pel que fa als acomiadaments individuals, el real decret de reforma laboral 3/2012 va 
tenir un efecte d’espera (davallada dels acomiadaments) durant els mesos de gener i 
fins el 13 de febrer, moment d’entrada en vigor del Real Decret, quan l’abaratiment de 
la indemnització prevista va fer disparar novament les rescissions de contracte.  
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Font: Elaboració Pròpia a partir de dades Observatori del Treball. Dept. Empresa i Ocupació,  
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ASPECTES RELLEVANTS CONJUNTURA EMPRESARIAL 
 
La caiguda del PIB del primer trimestre de 2012 i la previsió del Banc d’Espanya d’un 
altre descens el segon trimestre confirma una nova etapa de retrocés de l’economia 
espanyola i catalana. L’indicador de producció industrial IPI confirma un descens de la 
producció en la pràctica totalitat dels segments industrials, destacant la producció de 
bens d’equipament. Només incrementa la producció d’energia elèctrica, gas, vapor i 
aire condicionat .   
 
Els expedients de regulació d’ocupació (ERO) han augmentat en els cinc primers 
mesos de 2012 el 84% respecte el mateix període de l’any passat. Els treballadors 
afectats per ERO han augmentat el 89,5% en el mateix període. L’augment dels ERO 
s’ha aguditzar a partir del Decret de Reforma Laboral del passat mes de febrer. 
 
La Indústria, amb 21.490 persones afectades, és el sector que més ha patit pels 
ERO. Les empreses industrials han presentat proporcionalment més expedients de 
regulació d’ocupació, afectant pràcticament el 4% de la població ocupada a la 
indústria. El major nombre d’EROs s’ha produït en el sector dels Serveis.  
 
El nombre d’acomiadaments també ha crescut en relació a l’any passat (3%).     
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4.INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL 

La situació del nostre mercat de treball al 1r trimestre de 2012, és crítica en tant que 
continua la destrucció d’ocupació, augmenta el nombre de persones sense feina i es 
precaritzen encara més les condicions de treball. 

 

Ocupació 

Al primer trimestre de 2012, a Catalunya la taxa d’activitat s’ha reduït en 0,1 punts 
percentuals, passant del 78,5% al 78,4%. Aquest indicador mostra un cert 
manteniment de la població activa respecte el 2011. 

Pel que fa a l’ocupació, hi ha 156.190 persones ocupades menys que el primer 
trimestre de 2011, això significa una caiguda del 5,1% i per tant, d’una continuada 
pèrdua de llocs de treball a Catalunya que, des de 2007, suposa una reducció de més 
de 525.000 persones, un 15,3% de reducció de l’ocupació. 

L’evolució de l’ocupació pels grans sectors, evidencia una pèrdua d’ocupació en tots 
ells, no obstant, no amb la mateixa intensitat. 

 

Evolució de la població ocupada 16-64 anys 

 

1r trim 
2011 

1r trim 
2012 

 Variació 
(N) Variació (%) 

Agricultura 60.813 55.876 -4.937 -8,1 

Indústria 565.741 545.785 -19.956 -3,5 

Construcció 254.855 200.714 -54.141 -21,2 

Serveis 2.185.280 2.108.123 -77.157 -3,5 

Total 3.066.689 2.910.498 -156.191 -5,1 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 

En nombres absoluts, són els serveis els que presenten la caiguda més accentuada, 
amb 77.157 persones menys i un 3,5% de reducció. 

Però en termes relatius, és la construcció el sector que presenta un major 
decreixement, del 21,2%. Degut a la reducció del nombre total de persones ocupades, 
ha perdut prop de 55.000 persones respecte el primer trimestre de 2011, però sobretot 
per la caiguda de la inversió en obra pública i el fre de les iniciatives privades 
relacionades amb l’habitatge. Aquest sector, fortament castigat des dels inicis de la 
crisi, encara no ha tocat fons i continua perdent ocupació.  

La indústria, un dels sectors que a inicis de 2008 ocupava més de 780.000 persones, 
el 2012, n’ocupa poc més de 545.000. Exactament aquest darrer any, aquest sector ha 
perdut un 3,5% de població ocupada o el que és el mateix, quasi 20.000 persones han 
deixat de treballar en aquest sector. 

La gran davallada d’un dels sectors més importants del nostre teixit productiu com és 
la indústria, evidencia la manca d’una política industrial a Catalunya i d’inversió pública 
a més de les dificultats en les que es troben empreses del sector, de qualsevol mida i 
que repercuteixen en una forta reducció de llocs de treball. 
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L’agricultura, malgrat ser el sector que ocupa a menys persones al nostre país, no 
pateix millor sort, amb una caiguda del 8,1%, presenta una pèrdua de quasi 5.000 
persones ocupades. 

Si mirem detalladament les branques d’activitat que més ocupació han perdut, podem 
veure com la construcció i el transport i l’emmagatzematge són les dues branques amb 
una major pèrdua de persones ocupades, concretament, 54.141 i 23.035 persones 
menys respectivament. 

 

Evolució de la l’ocupació per branques d’activitat 

 
2011 2012 Variació (N) 

Variació 
(%) 

Total 3.066.689 2.910.498 -156.191 -5,1 

Construcció 254.855 200.714 -54.141 -21,2 

Transport i emmagatzematge 191.395 168.360 -23.035 -12,0 

Activitats administratives i serveis auxiliars 165.104 144.361 -20.743 -12,6 

Indústries manufactureres 525.814 509.769 -16.045 -3,1 

Administració pública defensa i seguretat 
social 163.381 149.696 -13.685 -8,4 

Activitats financeres i assegurances 72.314 62.129 -10.185 -14,1 

Comerç a l'engròs i al detall 452.200 442.810 -9.390 -2,1 

Informació i comunicacions 94.873 88.214 -6.659 -7,0 

Activitats immobiliàries 24.413 18.988 -5.425 -22,2 

Agricultura ramaderia i pesca 60.813 55.876 -4.937 -8,1 

Servei domèstic 112.674 109.094 -3.580 -3,2 

Activitats professionals científiques i 
tècniques 164.134 160.796 -3.338 -2,0 

Subministrament d'energia elèctrica i gas 14.718 12.891 -1.827 -12,4 

Indústries extractives* 3.983 2.640 -1.343 -33,7 

Subministrament d'aigua i gestió de residus 21.226 20.485 -741 -3,5 

Hostaleria 199.160 198.483 -677 -0,3 

Activitats artístiques i recreatives 54.671 55.644 973 1,8 

Altres serveis 56.069 60.586 4.517 8,1 

Educació 189.778 195.576 5.798 3,1 

Activitats sanitàries i serveis socials 244.414 253.386 8.972 3,7 
*resultats no significatius per <6.000 persones. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

 
    Si ens fixem en la variació en termes relatius, són les activitats immobiliàries (-22,2%) i 

la construcció (-21,2%) les que encapçalen la llista de branques amb una major 
incidència de la destrucció d’ocupació. 

L’evolució de l’ocupació és negativa per a totes les branques d’activitat, a excepció de 
les activitats artístiques i recreatives (1,8% d’increment), altres serveis (8,1%), 
educació (3,1%) i les activitats sanitàries i serveis socials (3,7%).  

L’educació i la sanitat, es caracteritzen per tenir molta temporalitat (la taxa de 
temporalitat a la sanitat és del 22,4% i a l’educació del 24,8%, mentre que la mitjana 
per a tots els sectors és del 18,5%), per tant, l’augment de l’ocupació més que indicar 
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una recuperació dels sectors, reflecteix l’ús abusiu de la temporalitat com a modalitat 
contractual fraudulenta per a cobrir llocs de treball estables. 

 

Temporalitat 

Si tenim en compte la taxa de temporalitat de la població assalariada de 16 i més anys 
segons l’EPA, el primer trimestre de 2012 podem dir que aquesta s’ha reduït 0,3 punts 
percentuals. Si bé el primer trimestre de 2011 la taxa de temporalitat era del 18,9%, el 
primer trimestre de 2012 és del 18,6%. 

Aquest resultat, no indica una millora de les condicions de treball ni de l’estabilitat de la 
població assalariada com es podria pensar. La reducció de la taxa de temporalitat ve 
causada per una reducció més accentuada de l’ocupació de caràcter temporal que de 
la indefinida, tot i que també cau però en menor intensitat.  

 

Evolució de la població assalariada de 16 anys i més per tipus de contracte 

 
1r trim 2011 1r trim 2012 Variació (N) Variació (%) 

Temporal 494.488 457.638 -36.850 -7,5 

Indefinit 2.120.145 2.003.004 -117.141 -5,5 

Total 2.614.633 2.460.642 -153.991 -5,9 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 

 

La taula mostra com la població assalariada temporal es redueix amb major intensitat 
que la indefinida. És per això, que la lleu reducció de la taxa de temporalitat només 
respon a una major reducció de la proporció de persones amb contracte temporal 
respecte el total de persones assalariades. 

Les dones pateixen una reducció de la temporalitat més acusada que la que segueix la 
tendència general, però com mostra la taula, es pot veure que la reducció ve donada 
per la forta caiguda de les dones amb contracte temporal front a la caiguda més lleu de 
dones amb contracte indefinit. 

 

Evolució dones assalariades de 16 anys i més per tipus de contracte 

 
Indefinit Temporal Total 

Variació 
(N) -24.523 -25.440 -49.963 

Variació 
(%) -2,4 -9,5 -3,9 

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

Així doncs, la temporalitat, malgrat la seva lleu reducció, no mostra signes de 
recuperació, sinó d’empitjorament de les condicions laborals de les persones 
assalariades al nostre país. 
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Parcialitat 

Com bé sabem, la parcialitat indica la part de la població ocupada que treballa a 
jornada parcial. Entre el primer trimestre de 2011 i el de 2012, la taxa de parcialitat 
s’ha incrementat en 0,4 punts percentuals, situant-se, el 2012, en una taxa del 13,8%. 

A Catalunya hi ha 402.227 persones ocupades que treballen a jornada parcial el 
primer trimestre de 2012 i, d’aquestes, 203.118 treballen a jornada parcial perquè no 
han pogut trobar una feina a jornada completa. D’aquesta dada se’n pot extreure la 
taxa de parcialitat involuntària, que demostra que el 50,5% del total de la població 
que treballa a jornada parcial, ho fa de manera involuntària.  

 

 

Evolució parcialitat involuntària  

 
1r trim 2011 1r trim 2012 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada 
completa 174.565 203.118 

Total població ocupada jornada parcial 411.087 402.227 

 % població amb parcialitat involuntària 42,5 50,5 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 

 

Si tenim en compte que aquesta mateixa taxa el primer trimestre de 2011 era del 
42,5%, podem veure com la proporció de persones ocupades que desitjaria treballar 
més hores s’ha incrementat notablement. Per tant, s’ha precaritzat, encara més, el 
mercat de treball pel que fa a les persones que desitjarien treballar més hores de les 
que ho fan. 

 

 Atur 

Des dels inicis de la crisi, no ha deixat d’incrementar el nombre de persones sense 
feina segons l’Enquesta de Població Activa.  

Des del tercer trimestre de 2011, s’ha anat eixamplant la diferència entre el nombre de 
persones aturades de l’EPA i el registre de persones aturades demandants d’ocupació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquest fet es deu, entre altres motius, a que les 
persones que han esgotat prestacions o subsidis per atur, deixen de renovar la 
demanda d’ocupació, tot i no tenir feina. 

Si bé el primer trimestre de 2007 (any previ a l’inici de la crisi i la destrucció massiva 
d’ocupació) partíem de 248.521 persones aturades, el primer trimestre de 2012 la xifra 
se situa en més de 835.000 persones. Per tant, en 5 anys a Catalunya l’atur ha crescut 
en 586.500 persones. 
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Taxes d’atur període 2007-2012 

 
Taxa d'atur  

1r trim 2007 6,8 

1r trim 2008 7,6 

1r trim 2009 16,2 

1r trim 2010 18,0 

1r trim 2011 19,2 

1r trim 2012 22,3 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 

 

El primer trimestre de 2012, la taxa d’atur és del 22,3%. La variació respecte el 
mateix trimestre de 2007 és de 15,5 punts percentuals. Interanualment, s’ha 
incrementat en 3,1 punts percentuals.  

A Catalunya, segons l’Enquesta de Població Activa, hi ha 835.219 persones sense 
feina a inicis d’any, un 15% més que el primer trimestre de 2011. 

 

Taxa d’atur per sexes període 2007-2012 

 
Taxa atur 

 
Homes Dones 

1r trim 2007 5,6 8,3 

1r trim 2008 6,8 8,7 

1r trim 2009 17,0 15,3 

1r trim 2010 19,2 16,7 

1r trim 2011 19,8 18,4 

1r trim 2012 22,6 21,9 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 

Les diferències entre homes i dones, cada cop s’escurcen més, ja que la taxa d’atur 
masculí és del 22,6% i el femení del 21,9%. Si en els inicis de la crisi, els homes van 
patir de manera accentuada la destrucció d’ocupació en sectors altament 
masculinitzats, engrossint les llistes de l’atur, actualment tornen a ser les dones les 
que assoleixen uns increments més acusats, acostant-se cada cop més a la taxa dels 
homes, com es pot comprovar el 2012. 

 

Contractació registrada 

Per tal de mesurar l’impacte, sobretot, de la reforma laboral del Govern Rajoy, però 
també de la reforma duta a terme pel Govern Zapatero, hem analitzat l’evolució de la 
contractació registrada segons l’Observatori del Treball del Departament d’Empresa i 
Ocupació. 

El Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo va entrar en vigor el dia 18 de juny de 2010, mentre que el Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral ho va fer el dia 12 de febrer de 2012. 
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Font: Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

La nova contractació que s’ha efectuat al llarg del 2011 fins a juny de 2012, ha estat 
pràcticament tota de caràcter temporal: 90% de contractes temporals per 10% 
indefinits. Aquesta dada evidencia que es pretén flexibilitzar el mercat de treball amb 
un abús de la contractació temporal. A inicis de 2011 la proporció de la nova 
contractació temporal era del 86,5%, front al 13,5% de indefinida. 

Si ens fixem en l’evolució de la contractació indefinida des de gener de 2011 fins a 
juny de 2012, podem veure com aquesta ha anat disminuint. De més de 21.500 
contractes registrats indefinits a inicis de 2011, se’n passen a celebrar 20.348 a 
juny de 2012, un 5,7% menys.  

En relació a l’evolució de la contractació temporal, podem veure com aquesta respon a 
l’estacionalitat pròpia del sectors d’activitat relacionats amb el turisme: als períodes de 
temporada alta augmenta el nombre de contractes registrats i cau a final del mes 
d’agost  per la finalització de molts contractes de temporada d’estiu. 

No obstant, la tendència és que al llarg dels mesos augmenti la contractació temporal 
en detriment de la indefinida i a juny de 2012 es van celebrar prop de 180.000 
contractes temporals per poc més de 20.000 contractes fixes. 

L’efectivitat de les dues Reformes Laborals per a crear ocupació i per reduir la 
segmentació del mercat de treball queda en entredit, ja que només la contractació 
temporal presenta resultats positius, tot i que és clarament insuficient per a capgirar la 
tendència creixent de l’atur, mentre que la contractació indefinida es continua reduint. 
Aquesta tendència evidencia una clara precarització del nostre mercat de treball, lluny 
de recuperar-se i de millorar en condicions i qualitat dels llocs de treball 
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5.CONCLUSIONS I PROPOSTES 

A juny de 2012 continua la imparable destrucció d’ocupació en sectors clau per a 
l’economia catalana i l’augment del nombre de persones sense feina.  

Aquesta situació evidencia que no hi ha signes de recuperació ni de millora del nostre 
mercat de treball. La reforma laboral de 2010 no va crear ocupació, a més, els 
indicadors corresponents als quatre primers mesos de vigència de la Reforma Laboral 
del Partit Popular, amb el suport de CIU al Parlament espanyol, ratifiquen que és 
clarament inútil per a crear ocupació, ineficient per a millorar l’economia i injusta 
amb els treballadors i treballadores, qui no han provocat la crisi i sobre qui recauen les 
seves conseqüències. 

La taxa d’atur no ha parat de créixer de forma continuada des de 2008 i també han 
empitjorat les condicions de treball, ja que els contractes indefinits registrats són 
anecdòtics, tot i les bonificacions a la contractació indefinida, i només augmenten, i de 
forma insuficient els contractes temporals, en molts casos en frau de llei, per 
injustificats. 

Cada cop hi ha més persones que treballen a jornada parcial de manera involuntària i 
la temporalitat s’ha reduït, només, pel fet que s’ha destruït ocupació temporal amb més 
intensitat que la indefinida. L’anàlisi de la contractació registrada, permet observar com 
cada cop és més freqüent la modalitat temporal que la indefinida. 

Aquest fet demostra que una important part de les empreses catalanes no han optat 
per un canvi de model productiu basat en la innovació i la qualitat, sinó que pretenen 
seguir basant la seva competitivitat en baixos costos laborals. 

El principal problema social i econòmic de Catalunya, l’atur, no es podrà combatre 
només amb reformes laborals que precaritzin les condicions i l’estabilitat en el treball, 
ja que el mercat de treball és el que rep el càstig dels errors en altres àmbits de 
l’economia, i tot i que se’l vol fer passar per l’ase dels cops no és el causant de la 
crisis, sinó la principal víctima. 

Calen polítiques que reactivin la indústria i la resta de sectors de l’economia 
productiva, amb estímuls públics a la innovació i la internacionalització. El problema és 
la reduïda dimensió i la manca de liquiditat a les empreses, i és en aquest àmbit on 
s’han de buscar solucions. Les retallades socials i laborals, les pujades d’impostos 
indirectes, les rebaixes salarials, la reducció de prestacions per atur, la limitació de 
pagament del Fons de Garantia Salarial... limiten el consum i la demanda interna i 
incapaciten la recuperació econòmica, per tant, agreugen la crisi i amb ella, el nombre 
de persones aturades, augmentant el risc de pobresa i de fractura de la cohesió social 
al nostre país. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


