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Després de poc més d’any i mig de l’aprovació de la reforma laboral 3/2013 es pot valorar si 

està contribuint a la creació d’ocupació, tenint en compte que suposadament l’objectiu 

central d’aquesta norma era establir un marc normatiu eficient per impulsar la creació 

d’ocupació. L’anàlisi que mostra aquest informe permet anticipar que la resposta és un no 

rotund, com es veurà a través de diversos indicadors analitzats. 

 

1.Indicadors de creixement i de conjuntura industrial 

 

Producte Interior Brut (PIB) 

El producte interior brut català ha continuat desaccelerant la seva caiguda en el segon 

trimestre (-1,3%) en variació interanual.  A Espanya el creixement del PIB del segon trimestre 

ha estat del -1,6% interanual i a la zona euro, del -0,5%. Les estimacions per al tercer trimestre 

del PIB espanyol indiquen un creixement del 0,1% de la taxa intertrimestral, la primera dada 

positiva després de 9 trimestres consecutius de caiguda, augurant una nova sortida de la 

recessió. 

GRAFIC 1: Producte interior brut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

 

Per sectors, la indústria és el que experimenta major creixement a Catalunya (0,5%) gràcies a 

les exportacions. L’Agricultura també creix (0,3%), mentre que el sector de la construcció 

continua registrant el major decreixement (-5,8%) pel gran estoc d’habitatges sense vendre i la 

manca de crèdit. Els Serveis cauen també (-1,1%) per la fràgil demanda interna. 
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TAULA 1: PIB variació interanual(%) 

     PIB I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 I/2013 II/2013 

PIB -0,6 -1,4 -1,6 -1,8 -1,7 -1,3 

Agricultura -0,5 -1 -1,2 -8,5 -3,6 0,3 

Indústria -0,5 -1,3 -2,7 -0,6 -0,3 0,5 

Construcció -5,4 -5,9 -6,8 -8 -6,7 -5,8 

Serveis 0,2 -0,5 -0,7 -1,4 -1,4 -1,1 
 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

En relació a les components: la demanda interna continua la tendència negativa des de que va 

començar la crisi, amb una taxa de variació de -3,9% el segon trimestre de 2013. Les 

exportacions de bens i serveis registren un creixement del 2,2% en variació interanual, 1,9 

punts per sobre del trimestre anterior. Les exportacions per turisme han crescut també un 

3,4% interanual (1,2 punts respecte al primer trimestre de l’any).     

GRAFIC 2: PIB per components 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

 

Índex de producció industrial 

L’índex de producció industrial ha registrat el mes de setembre un augment del 0,7% de 
variació interanual a Catalunya. A Espanya incrementa l’1,4%.  L’augment es registra en 
pràcticament tots el béns a excepció dels bens d’equipament (-1,8%).  
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GRAFIC 3: Índex de producció industrial 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

 

Clima industrial (ICI) 

L’indicador de confiança industrial d’octubre ha disminuït a Catalunya (-0,8%) en relació al mes 

de setembre, però se situa 3,8% per sobre del mes d’octubre de 2012. 

La percepció empresarial ve condicionada per l’empitjorament sobre el nivell d’estocs de 

productes acabats (augmenta 8,2 %), mentre que el nivell de la cartera de comandes millora 

lleugerament (1,3%) i la tendència de la producció pel propers mesos augmenta també 4,3%.  

 

TAULA 2: Indicador de clima industrial 

  oct-13 set-2013 oct-212 

Indicador de clima industrial    -18,8    -18,0 -22,7 

     cartera de comandes    -35,3    -36,6 -42,6 

     estoc de productes acabats    17,1    8,9 10 

     tendència de la producció    -4,2    -8,5 -15,4 

Béns d'inversió    -28,6    -31,0 -28,8 

Béns intermedis    -18,9    -17,3 -26,9 

Béns de consum    -11,8    -12,7 -16,7 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
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2.Indicadors del Mercat de Treball 

Des de 2008, s’han destruït a Catalunya més de 655.000 llocs de treball, dels quals 236.900 

s’han perdut en els darrers dos anys, constatant que la reforma laboral no ha evitat la 

destrucció d’ocupació.  

L’evolució que mostra la taula, evidencia que la major pèrdua d’ocupació l’hem patit en els 

anys 2009 i 2012, sumat al degoteig constant, sense recuperació, en el decurs dels darrers sis 

anys.  

TAULA 3: Evolució de l’ocupació 2008-2013 

  Total ocupació  Variació (N)  Variació (%)  

3r trim 2008 3.495.300     

3r trim 2009 3.199.200 -296.100 -8,5 

3r trim 2010 3.176.100 -23.100 -0,7 

3r trim 2011 3.076.600 -99.500 -3,1 

3r trim 2012 2.884.500 -192.100 -6,2 

3r trim 2013 2.839.700 -44.800 -1,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'EPA (Idescat). 

  

Segons l’Enquesta de Població Activa, la major destrucció d’ocupació recau sobre l’ocupació 

per compte aliè. Es constata un deteriorament en l’ocupació assalariada, ja que les plantilles 

fixes són les més castigades en la destrucció d’ocupació.  

 

TAULA 4: Evolució de l’ocupació assalariada per tipus de contracte 2008-2013 

 
    Variació (N) Variació (%) 

 
Indefinida  Temporal  Indefinida  Temporal  Indefinida  Temporal  

3r trim 2008 2.283.200 630.300         

3r trim 2009 2.152.700 504.700 -130.500 -125.600 -5,7 -19,9 

3r trim 2010 2.172.300 503.600 19.600 -1.100 0,9 -0,2 

3r trim 2011 2.041.300 549.000 -131.000 45.400 -6 9 

3r trim 2012 1.946.600 457.600 -94.700 -91.400 -4,6 -16,6 

3r trim 2013 1.893.000 473.200 -53.600 15.600 -2,8 3,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'EPA (Idescat). 

    

La reforma laboral de 2012 ha accelerat la destrucció d'ocupació contràriament als objectius 

de la seva pretesa justificació. Des del primer trimestre de 2012, que va entrar en vigor la RL, 

fins el moment present s'han destruït a Catalunya 165.000 llocs de treball assalariat (el 30% del 

total perdut en els darrers 5 anys). 

En aquest sentit, la Reforma Laboral està contribuint a la precarització del mercat laboral. 

Aquesta norma ha accelerat sobretot la destrucció de llocs de treball estable. Dels 165.000 

llocs de treball destruïts, el 87% correspon a contractes indefinits i el 13% a contractació 
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temporal. L’ocupació indefinida deixa de ser una garantia d’estabilitat laboral, i des de 2010 

només es crea ocupació temporal.  

La raó és que les reformes laborals, i especialment la de 2012, han fet més fàcil i més barat 

l'acomiadament , la qual cosa, a més d'incrementar el nombre d'acomiadaments, ha ocasionat 

una substitució de l'ocupació estable per la temporal i precària.  

L’evolució de la població ocupada per tipus de jornada evidencia les transformacions que 

deterioren el mercat de treball, com és la substitució del treball a jornada completa per treball 

a temps parcial, una forma més de precarietat laboral. 

TAULA 5: Evolució de l’ocupació a temps parcial (N) 

 
Variació (N) 

 
Completa Parcial Total 

3r trim 2008       

3r trim 2009 -267.200 -28.900 -296.100 

3r trim 2010 -35.000 11.900 -23.100 

3r trim 2011 -129.500 29.900 -99.600 

3r trim 2012 -175.700 -16.300 -192.000 

3r trim 2013 -80.400 35.600 -44.800 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'EPA (Idescat). 

 

La parcialitat és la nova causa de precarietat laboral i d’abús de poder. Des de 2008, 

l’ocupació a temps complet només ha fet que reduir-se (687.800 persones ocupades a temps 

complet menys en 5 anys), mentre que l’ocupació a temps parcial és l’única que ha augmentat 

(32.200 persones ocupades més que treballen a temps parcial des de 2008). 

 

TAULA 6: Evolució de la població assalariada a temps parcial (%) 

 
Variació (%) 

 
Completa Parcial Total 

3r trim 2008       

3r trim 2009 -8,6 -7,4 -8,5 

3r trim 2010 -1,2 3,3 -0,7 

3r trim 2011 -4,6 8 -3,1 

3r trim 2012 -6,6 -4 -6,2 

3r trim 2013 -3,2 9,2 -1,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'EPA (Idescat). 

 

Com indica la taula 7, cap sector es lliura de la destrucció d’ocupació des de 2011. La pèrdua 

d’ocupació en el sector de la construcció ja des dels inicis del període de crisi mostra 

l’exagerada expansió que va presentar el sector durant els anys previs a la crisi. La seva 

posterior caiguda té molt a veure i condiciona negativament el resultat conjunt de l’ocupació. 
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La indústria presenta resultats negatius a partir del 2011 i no es recupera en cap moment, 

mentre que el sector serveis presenta un fort sotrac l’any 2012 amb una davallada de 110.500 

llocs de treball. 

TAULA 7: Variació (N) de l’ocupació per grans sectors d’activitat 2008-2013 

 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Agricultura 9.100 -9.100 -1.400 -3.200 

Indústria 6.000 -30.300 -25.700 -15.100 

Construcció -34.400 -34.300 -48.600 -15.300 

Serveis 37.900 -12.000 -110.500 -4.300 

Total 18.500 -85.600 -186.100 -38.000 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'EPA (Idescat). 

  

A Catalunya hi ha 500.000 persones més en situació d’atur que fa cinc anys. Les xifres de 

l’atur no deixen d’augmentar. Si bé al 2008 hi havia 343.700 persones sense feina, el tercer 

trimestre de 2013 ja en són 840.500. 

 

TAULA 8: Evolució nombre de persones aturades 2008-2013 

  (N) 

3r trim 2008 343.700 

3r trim 2009 607.200 

3r trim 2010 669.400 

3r trim 2011 742.000 

3r trim 2012 840.400 

3r trim 2013 840.500 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'EPA (Idescat). 

 

 

A Catalunya un 33,8% del total de persones aturades fa més de dos anys que cerca feina 

sense èxit. No només és alarmant l’augment del nombre de persones sense feina sinó que 

cada cop hi ha més persones que esgoten les prestacions i subsidis per atur, circumstància que 

comporta per a moltes famílies trobar-se en una situació límit.  

 

TAULA 9: Persones que porten entre 2 i més anys en situació d’atur 2008-2013 

 
(N) (%) sobre el total 

3r trim 2008 21.300 6,2 

3r trim 2009 50.700 8,4 

3r trim 2010 111.600 16,7 

3r trim 2011 188.300 25,4 

3r trim 2012 257.600 30,7 

3r trim 2013 284.200 33,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'EPA (Idescat). 
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Les dades relacionades amb l’atur, segons l’EPA, demostren que cada cop hi ha més persones 

sense feina que no retornen al mercat de treball. Aquesta situació sostinguda en el temps 

afecta negativament l’ocupabilitat de les persones treballadores ja que dificulta directament el 

seu retorn, sent un handicap per a les empreses que contracten. A més, el 65,5% de les 

persones sense feina no tenen protecció econòmica de cap tipus (550.300 persones). 

 

3.Indicadors de regulació d’ocupació 

Entre els mesos de gener i setembre de 2013 a Catalunya s’han presentat menys expedients de 

regulació d’ocupació que en el mateix període de l’any anterior. El nombre d’expedients 

comunicats en els 9 primers mesos és de 2.839 expedients (36,7% menys que en els mateixos 

mesos de l’any anterior), afectant 46.326 persones (24,8% menys). Dels expedients presentats, 

366 han sigut de rescissió de contracte, amb un total de 6.584 acomiadaments. 

 

TAULA 10: Regulació d'ocupació 2013 (de gener a setembre) 

    Reducció  Rescissió Suspensió Total var. Interanual 

Núm. expedients 1.152 366 1.321 2.839 -36,7% 

Treb. afectats 7.304 6.584 32.438 46.326 -24,8% 
Font: Dept. Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya 

Per sectors, la indústria continua generant el major nombre d’afectats per ERO (28.078), tot i 

disminuir el 8,5% interanual. L’afectació en canvi creix en el sector agrícola amb el 15,9% més 

d’expedients i el 67,1% més de treballadors afectats.  

 

TAULA 11: Regulació d'ocupació per sectors  

    núm. expedients treb. afectats 

  gen-setem. 2013 var. Interanual gen-setem 2013 var. Interanual 

Agricultura 51 15,9% 351 67,1% 

Construcció 405 -42,6% 3.778 -44,3% 

Indústria 887 -38,3% 28.078 -8,5% 

Serveis 1.496 -34,9% 14.119 -41,0% 

Total general 2.839 -36,7% 46.326 -24,8% 
Font: Dept. Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya 

 

La principal causa al·legada per les empreses és l’aplicació de mesures econòmiques (89,4% 

dels expedients comunicats). Les mesures econòmiques tant poden ser aplicades com a 

resposta a les circumstancies del mercat (pèrdua de vendes, etc) com també poden respondre 

a reestructuracions de la plantilla practicades per l’empresari. Amb molta menys proporció, la 

motivació són les causes de producció (7,1%) 
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Entre els mesos de gener i setembre hi ha hagut un total de 34.210 actes de conciliació 

individual per acomiadament.  El nombre total d’acomiadaments entre individuals i col·lectius 

ha estat de 40.794 fins el setembre, incrementant en més de 2.500 els acomiadaments 

ocorreguts en el mateix període de l’any anterior. 

 

TAULA 12: Acomiadaments Catalunya de gener a setembre 2013 

  
Acomiadaments 

individuals 
Acomiadaments 

col·lectius total 

2012 (gener-setembre) 26.731 11.492 38.223 

2013 (gener-setembre) 34.210 6.584 40.794 

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. 

   

Tendència : Continua la sagnia d’expedients de regulació d’ocupació a les empreses, sobretot 

les industrials a Catalunya. 

L’any 2012 es va batre el rècord de presentació d’expedients de regulació d’ocupació a 

Catalunya i també a Espanya per l’efecte desencadenat a partir de la reforma laboral del mes 

de febrer. L’allau d’expedients comunicats va superar fins i tot els expedients presentats el 

2009, l’any més dur de la recessió per la seva afectació al mercat de treball.  

El gràfic 4, que comptabilitza els EROs presentats entre els mesos de gener a setembre,  

mostra que, tret de la punta registrada el dos primers trimestres de 2012, la línia de tendència 

del número d’expedients presentats per les empreses a Catalunya no només no s’ha 

estabilitzat sinó que continua creixent.  

GRAFIC 4: Núm. expedients de gener a setembre 

 

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

L’evolució del nombre d’expedients de regulació d’ocupació reflexa la crisi de les empreses, 

sobretot les industrials  que com s’explica més amunt són les que més treballadors afecten, 

que encara no es recuperen de l’enfonsament del consum intern que ha provocat la manca de 

crèdit, la facilitació dels acomiadaments i les retallades en despesa pública, junt a la manca 

durant aquests anys de polítiques actives de reindustrialització.  
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La crisi de les empreses industrials de Catalunya s’ha manifestat al llarg de 2013 amb un 

constant degoteig d’expedients de regulació d’ocupació  i d’acomiadaments, que en alguns 

casos se sumen a altres expedients presentats ja amb anterioritat. El flux continu de pèrdua de 

llocs de treball i de tancament d’empreses està debilitant el patrimoni industrial de Catalunya. 

Entre les empreses més significatives que han practicat expedients i acomiadments el 2013 hi 

ha les següents entre altres: 

ROBERT BOSCH (Castellet i la Gornal), BROSE,SA (Sta. Margarida i els Monjos), EMTE SISTEMAS 

(Esplugues i El Prat), EMTE SLU (Esplugues), ROURA CEVASA (Barcelona), SUN ROLLER (Fogars), 

SANDVIK BONASTRE (Martorelles), ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA (L’Arboç del Penedès), 

CSA CASTELLON (Ripollet), ASEA BROWN BOVERI (Sant Quirze del Vallès), TEYTEL (Barberà del 

Vallès), CELSA (Castellbisbal), ELECTROMECÁNICAS SOLER (Sallent), SECE (Barcelona), PANRICO 

(Sta. Perpètua de Mogoda), JONSHON CONTROLS (sabadell), PASTAS GALLO (Esparraguera), 

ARCOBALENO, CERAMICAS DEL FOIX (Sta. Margarida i el Monjos), SOLVAY (Martorell), AKZO 

NOBEL (El Prat de Llobregat), NOVARTIS CONSUMER H (Barcelona), ISDIN (Barcelona), BASI 

(Badalona), HUTCHINSON (Palamós), TRADEMA (Solsona), SATI GRUPO TEXTIL, SA (La Garriga), 

TRIMPLAST ( Barberà del Vallès), DOGI (El Masnou), PRECINTIA INTERNACIONAL (La Llagosta), 

BANDALUX (Granollers), TRETY (Massanet de la Selva), LAB. DEL DOCTOR ESTEVE (Barcelona), 

SMP PEGUFORM (Castellbisbal), FAURECIA (Sant Esteve Sesrovires) 

4.La Negociació col·lectiva 

A Catalunya es negocien 156 convenis col·lectius sectorials en els àmbits autonòmic i 

provincial. Per l’any 2014 hi ha 57 convenis col·lectius (36,54%) sectorials que finalitzaran la 

seva vigència i entraran en període de ultra-activitat. De la negociació col·lectiva de l’any 2013 

queden 35 convenis sectorials (22,44%) sense tancar i en risc de desaparèixer.  

TAULA 13: Negociació col·lectiva sectorial a Catalunya 

  
núm. 

Convenis  % 

Convenis vigents 54 34,62% 

Pèrdua ultra-activitat (8/7/2013) (1) 10 6,41% 

Pèrdua ultra-activitat (entre 1/10/2013 i 31/12/2013) (2) 35 22,44% 

Negociació convenis 2014 57 36,54% 

Total 156 100% 

(1) processos judicials en curs 
  (2) no han arribat a acord, poden perdre vigència 
  Font: elaboració pròpia Secretaria Acció Sindical CCOO de Catalunya 

 

TAULA 14: Negociació col·lectiva a Catalunya per àmbit territorial 

  núm. Convenis % 

Catalunya 20 35,10% 

Barcelona 9 15,80% 

Girona 6 10,52% 

Lleida 7 12,28% 

Tarragona 15 26,32% 

total 57 100% 
Font: elaboració pròpia Secretaria Acció Sindical CCOO de Catalunya 
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5.Conclusions 

Els indicadors de creixement i de clima industrial mostren un incipient i conjuntural canvi de 
tendència del creixement de l’economia i de la recuperació de la producció industrial.  

No obstant, continua la destrucció d’ocupació a Catalunya i s’accentua en els darrers dos 
anys. D’ençà de la Reforma laboral i fins el tercer trimestre de 2013, la destrucció de llocs de 
treball ha arribat a representar fins el 30% del total d’ocupacions desaparegudes en el 
període de crisi. 

En el darrer any i mig, la major pèrdua de llocs de treball correspon a contractes de treball 
estables, de manera que es precaritza encara més el mercat laboral.  

Si bé el tercer trimestre de 2013, el sector industrial és el  que ha registrat la millor dada de 
creixement del PIB (0,5% interanual) és també el sector amb més treballadors afectats per 
ERO en el que va d’any. La indústria ha perdut 15.100 llocs de treball en els darrers 12 mesos 
(40% dels llocs de treball destruïts en el darrer any).  

La industria, malgrat l’increment de l’exportació i a la millora de la competitivitat de moltes 
empreses,  continua generant grans conflictes laborals per la pèrdua de salari i de condicions 
laborals, i continua amenaçant amb tancaments i deslocalitzacions en un xantatge que 
sembla no tenir fi.  

El notable creixement de l’ocupació precària té vincles directes amb l’augment de la 

desigualtat social. La reducció del nombre de persones beneficiàries del sistema de protecció 

per atur i de la taxa de cobertura per desocupació, la nova pobresa de persones 

treballadores ocupades com a conseqüència de la precarització de les condicions de treball, 

així com les polítiques de retallades contribueixen a l’augment de la població en risc de 

pobresa i exclusió social.  

Aquesta situació, sumant-hi el persistent augment de l’atur i sobretot de l’atur de llarga 

durada i de l’esgotament de les prestacions per atur, comporta un greu empitjorament de 

les condicions de vida i benestar de la població. 

Indicadors com la taxa de risc de pobresa i exclusió social evidencien que la situació límit de 

cada cop més persones és real i posa de manifest que a Catalunya hi ha una manca de 

solucions reals dirigides als col·lectius més desafavorits i afectats per la manca d’ocupació i la 

precarització de l’existent. 

 

DAVANT AQUEST ESCENARI DES DE CCOO DE CATALUNYA 

• Constatem que la indústria, tot i créixer mínimament en termes de PIB, segueix 

destruint massivament llocs de treball. 

• Denunciem que seguim instal·lats en una situació crítica per a milers de persones al 

nostre país com a conseqüència de la crisi i l’atur. 

• Exigim mesures com la Renda Garantida de Ciutadania com a garantia de protecció 

econòmica de les persones sense feina ni ingressos que contribueixi a la seva 

supervivència i a la reducció de les desigualtats socials. 

• Reiterem la demanda de retirada de la Reforma Laboral que no ha evitat la destrucció 

d’ocupació i en canvi ha precaritzat les relacions laborals. 
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