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PRESENTACIÓ  

 

ACCIÓ JOVE - Joves de CCOO de Catalunya, és un moviment de joves per a la 
regeneració del sindicalisme que veiem en CCOO de Catalunya l'espai des d'on 
transformar les condicions de treball i de vida dels i les joves de Catalunya. 

Entenem que per transformar la realitat, primer cal analitzar-la. Per això és 
imprescindible conèixer la situació laboral en la qual es troba el jovent en el 
nostre país. 

El col·lectiu juvenil comparteix amb la resta de població les conseqüències de la 
crisi econòmica i de les errònies polítiques econòmiques que l’agreugen però, a 
més, presenta especificitats pròpies que destacarem al llarg d’aquest informe. 

Des d’Acció Jove - Joves de CCOO volem denunciar la creixent precarització 
dels i les joves catalanes i evidenciarem amb aquest informe com la situació, 
lluny de millorar, ha empitjorat des de la posada en marxa de les darreres 
reformes laborals i de la continuïtat d’unes polítiques econòmiques que 
insisteixen en el dogma de l’austeritat i eviten implementar polítiques d’estímul 
de la demanda que reactivin l’economia i el creixement d’ocupació. Aquestes 
polítiques econòmiques, es sumen a un desballestament del nostre precari estat 
de benestar que afebleix enormement les xarxes de protecció social previstes 
per les persones en situació d’atur. Per tot plegat, pensem que la situació 
sociolaboral del jovent català és molt negativa, tal i com es veurà al llarg 
d’aquest estudi. 

Presentem doncs l’estudi “Joves i ocupació a Catalunya 2013” per tal de veure 
la situació actual, l’impacte de la crisi i de les darreres reformes del mercat 
laboral.  

 

 

 

ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de Catalunya  

Setembre de 2013 
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CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES: 

Per tal de portar a terme l’explotació estadística necessària per confeccionar 
aquest estudi, hem necessitat obtenir dades relatives al mercat de treball 
nacional, estatal, europeu, dades sobre contractació, salaris, fluxes migratoris, 
etc. La procedència d’aquestes dades és diversa i, tot i que sempre prové de 
fonts oficials, la volem explicitar. 

Les dades que fan referència al mercat de treball (activitat, ocupació, atur, etc) 
les hem extret de l’Enquesta de Població Activa (EPA). Considerem que aquesta 
és la font més fiable i que aporta major rigor per poder estudiar el mercat de 
treball nacional.  

D’altra banda, per elaborar l’apartat relatiu a la contractació, hem treballat amb 
les dades que proporciona el Departament d’empresa i ocupació, de la 
Generalitat de Catalunya. 

Les dades relatives a salaris les hem obtingut de l’Enquesta d’Estructura 
Salarial, els darrers resultats de la qual es van publicar enguany però que fan 
referència, com a màxim, fins el 2011.  

En quant a l’estudi de la població que he emigrat, hem utilitzat les dades que 
facilita l’Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre fluxos migratoris i que fan 
referència exclusivament a l’any 2012, motiu pel qual no hem pogut realitzar 
una anàlisi de l’evolució d’aquests fluxos migratoris desagregats per comunitat 
autònoma i edat ja que ens interessava molt particularment analitzar l’evolució 
de l’emigració del col·lectiu juvenil català. 

Finalment, per estudiar les diferències existents entre Catalunya, Espanya i la 
Unió Europea hem utilitzat les dades que facilita l’oficina estadística de la Unió 
Europea, Eurostat, i que arriben, en el moment d’elaborar l’estudi, al primer 
trimestre del 2013. 

Voldríem aprofitar per aclarir que nosaltres hem utilitzat, com tradicionalment i 
com tenim intenció de continuar fent, l’indicador de la taxa d’atur. Fem aquest 
aclariment al fil de la recent polèmica que hi ha hagut al voltant del nou 
indicador que proposa Eurostat (proposa utilitzar un nou indicador anomenat 
coeficient d’atur juvenil –youth unemployment ratio- com a complement o en  

detriment de la tradicional taxa d’atur juvenil –youth unemployment rate-). La 
diferència entre ambdós indicadors és que el nou indicador utilitza la totalitat de 
població juvenil al denominador mentre que la taxa d’atur utilitza la població 
activa juvenil. D’aquesta manera i argumentant que aquest indicador reflecteix  
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millor la situació del col·lectiu juvenil, el que s’aconsegueix és fabricar 
artificialment un indicador que no aporta res a nivell tècnic però, en canvi, 
maquilla les dades i invisibilitza a més de la meitat de la població jove aturada. 
Per aquest motiu hem decidit utilitzar la taxa d’atur i no emprar el coeficient 
d’atur. 

És convenient aclarir que tot i que el concepte de joventut és subjecte de 
discussió de manera contínua i que aquesta categoria sociològica va 
evolucionant amb el temps, atesa la presentació que fa l’INE de les seves 
dades, hem considerat com a persona jove les persones compreses entre els 16 
i els 24 anys. L’INE facilita la majoria de les seves dades desagregades per tram 
d’edat utilitzant les categories de 16 a 19 i de 20 a 24 i aquestes són les 
persones que nosaltres hem comptabilitzat com a persones joves al llarg dels 
diversos capítols de l’estudi, si no s’indica el contrari.  

Finalment, volem explicitar també que el període temporal que hem estudiat 
comença el 2007 perquè aquest és l’any d’inici de l’actual crisi econòmica i 
pensem que és convenient reflectir l’evolució dels indicadors estudiats al llarg 
de tot aquest període. 
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1- ACTIVITAT: 

La població activa és una categoria que agrupa el conjunt de persones de 16 
anys i més que treballen o poden treballar i porten a terme gestions de manera 
activa per incorporar-se al mercat de treball. Agruparia les persones ocupades i 
les aturades. 

 

1. 1. Població activa total 

Al gràfic adjunt veurem l’evolució de la població activa durant el període 
estudiat, que va des del 2007 (any d’inici de l’actual crisi econòmica) fins el 
segon semestre d’enguany. 

  

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

 

Com podem observar, la població activa ha experimentat importants 
variacions al llarg d’aquest període, produint-se un descens continuat 
a partir del 2011. Aquest descens, com veurem més endavant, comporta 
importants afectacions en altres indicadors, com ara la taxa d’atur. En tot cas, 
per sí sola la baixada de població activa sempre és una mala dada ja que vol dir 
que hi ha menys gent treballant o disponible per treballar. 
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1. 2. Població activa juvenil 

En quant a l’evolució de l’activitat juvenil veiem com aquest col·lectiu 
presenta un descens espectacular, més marcat encara que el de la 
població total (la població en el seu conjunt inclòs també la població jove).  
Aquest descens és fa evident en la següent gràfica: 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

 

Veiem d’una manera més complerta, l’evolució de l’activitat desagregada per 
trams d’edat: 

Població activa per grups d'edat           

               

  2007TII  2008TII  2009TII  2010TII  2011TII  2012TII  2013TII 

Total  3.736.400  3.842.600  3.791.500 3.817.700 3.826.300 3.742.400  3.660.400

De 16 a 19  96.600  84.200  78.700 80.800 64.500 60.500  63.200

De 20 a 24  304.300  297.200  274.400 270.200 261.500 242.700  230.700

De 25 a 34  1.096.000  1.114.100  1.049.400 1.020.700 994.600 922.200  855.800

De 35 a 44  1.023.100  1.053.300  1.081.700 1.097.700 1.113.600 1.100.100  1.091.400

De 45 a 54  771.800  810.700  825.800 856.200 886.500 896.500  907.600

55 i més  444.600  483.100  481.600 492.200 505.600 520.400  511.700
Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 
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En aquesta taula es veu clarament com els trams d’edat que comprenen allò 
que, a efectes d’aquest estudi, consideraríem població jove (els trams d’edat de 
16 a 19 i de 20 a 24) esdevenen els sectors més castigats per la caiguda 
d’activitat. Aquest fet contrasta amb l’augment d’activitat dels trams de major 
edat. 

 

1. 3. Població activa per sexes i grups d’edat 

Tradicionalment, al nostre país els homes registraven taxes superiors d’activitat 
respecte a les dones. Aquesta situació va iniciar un progrés de convergència 
des de l’inici de la crisi ja que l’activitat masculina ha anat disminuint 
progressivament mentre que l’activitat femenina ha anat augmentant. 
En els darrers dos anys però veiem com aquesta tendència s’atura i 
l’activitat femenina comença a decréixer lleugerament (passa del 57,12 
el 2011 al 55,92 el 2013). De totes formes, l’activitat masculina continua un 
procés de disminució de la taxa d’actius. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

 

 

 



    Informe joves i mercat de treball 2013 

  10

 

La taula següent mostra l’evolució de les taxes d’activitat desagregades per 
sexe i grups d’edat. 

Evolució de la taxa d'activitat per sexes i grups d'edat       

               

               

  2007TII  2008TII  2009TII  2010TII  2011TII  2012TII  2013TII 

Total                      

Total  62,27  63,25 62,39 62,86 63,22 62,10  61,50

<25 anys  58,02  55,74 52,94 53,70 51,06 48,34  48,02

≥25 anys  62,82  64,20 63,55 63,97 64,66 63,70  63,04

De 16 a 19  35,94  31,14 29,28 30,02 24,15 22,71  23,88

De 20 a 24  72,07  71,80 68,92 70,23 70,42 67,27  66,39

De 25 a 54  86,03  87,33 86,91 87,95 89,53 88,61  89,08

55 i més  22,81  24,39 23,98 24,16 24,44 24,72  23,96

Dones                      

Total  52,80  54,42 54,26 55,60 57,12 56,20  55,92

<25 anys  53,89  52,32 47,97 51,08 51,92 47,34  44,21

≥25 anys  52,66  54,67 55,00 56,12 57,70 57,17  57,18

De 16 a 19  31,16  27,57 24,42 29,24 24,39 19,92  20,88

De 20 a 24  68,28  68,35 63,74 66,13 71,36 67,18  61,56

De 25 a 54  76,78  79,54 79,38 81,43 84,33 83,31  84,65

55 i més  15,80  16,66 18,19 18,50 18,90 20,07  19,48

Homes                      

Total  72,03  72,37 70,82 70,46 69,66 68,40  67,51

<25 anys  61,93  58,98 57,68 56,18 50,24 49,31  51,70

≥25 anys  73,41  74,15 72,52 72,27 72,08 70,74  69,43

De 16 a 19  40,44  34,50 33,86 30,76 23,93 25,34  26,70

De 20 a 24  75,68  75,10 73,89 74,20 69,50 67,36  71,16

De 25 a 54  94,83  94,77 94,13 94,28 94,63 93,88  93,56

55 i més  31,37  33,81 31,05 31,08 31,20 30,41  29,44
Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

 

Veiem com la taxa d’activitat total no ha experimentar grans variacions ja que 
ha passat del 62,27 el segon trimestre del 2007 a 61,50 en el mateix període 
del 2013. Les variacions sí que són molt significatives quan analitzem les dades 
per sexes (es dona el procés comentat abans que la taxa femenina augmenta 
mentre que, de manera simultània, baixa l’activitat masculina). Ara bé, quan 
trobem les variacions més significatives és quan analitzem les dades des d’una 
perspectiva d’edat ja que el col·lectiu juvenil ha experimentat un descens 
espectacular de les seves taxes d’activitat. Els menors de 25 anys han  
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passat d’una taxa d’activitat del 58,02 el 2007 a un 48,02 el 2013, és a dir, 10 
punts percentuals menys en un període de només sis anys. Aquesta variació és 
compartida per la totalitat de població jove, independentment del seu sexe. 
Aquest descens contrasta amb el comportament de les taxes d’activitat dels 
majors de 25 anys, que passen del 62,82 el 2007 al 63,04 el 2013, és a dir, una 
variació molt poc important. 

A la taula i gràfic adjunt es poden evidenciar aquests aspectes que hem 
destacat. 

  Evolució de la taxa d'activitat general i la de menors de 25    

               

  2007TII  2008TII  2009TII  2010TII  2011TII  2012TII  2013TII 

Total  62,27  63,25  62,39 62,86 63,22 62,10  61,50

<25 anys  58,02  55,74  52,94 53,70 51,06 48,34  48,02
Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

  

1. 4. Població jove desanimada 

Un dels aspectes que més s’estan accentuant a mesura que avança la crisi és 
que ens trobem un elevat nombre de persones que, tot i necessitar trobar una 
ocupació, deixen de buscar-la ja que pensen que no hi ha possibilitat de trobar-
la. Són els anomenats “desanimats”. El qüestionari que permet l’explotació 
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estadística de l’EPA ens facilita aïllar aquesta variable i discriminar-la respecte 
de la resta de persones inactives. 

Composició població inactiva (2n trimestre 2013) 

  Desanimats 
Resta 
inactius Total 

% 
desanimats 
respecte total 
inactius 
mateixa edat 

16 a 24 anys 6.617 294.581 301.198 2,20%

25 a 30 anys 3.254 48.664 51.918 6,27%

31 a 44 anys 11.309 137.066 148.375 7,62%

45 a 54 anys 11.870 120.381 132.251 8,97%

55 a 64 anys 23.682 331.121 354.803 6,67%

Total 56.732 931.813 988.545 5,73%
 

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

Com veiem, hi ha un elevat nombre de persones que, tot i figurar com actives i, 
en conseqüència no constar com persones aturades, si no busquen feina és 
perquè han perdut l’esperança de trobar-ne una en l’actual context de crisi. A 
efectes estadístics, pot resultar enganyós incloure aquest col·lectiu dins de la 
categoria de persones inactives ja que, si aquestes persones no comptabilitzen 
com aturades és perquè no busquen una ocupació de manera activa, que és un 
dels requisits imprescindibles que estableix la pròpia EPA per considerar-se 
inactiu. En tot cas, a tots els efectes, es tracta de persones que desitgen trobar 
una feina i no la troben, motiu pel qual haurien de ser considerades com a 
persones aturades i no inactives. 

 La pròpia duresa de la crisi fa que trobem persones “desanimades” en tots els 
trams d’edat tot i que, en termes absoluts, podríem destacar el col·lectius de 
treballadors de major edat (de 55 a 64 anys), amb 23.682 persones 
“desanimades” i, en termes relatius, també destacarien els treballadors de més 
edat, juntament amb els de 25 a 30 anys que registren un 6,27% de persones 
“desanimades” en relació al total de persones inactives de la seva franja d’edat. 

En tot cas, val la pena aclarir que persona “desanimada” no és sinònima de ni-
ni ja que aquestes poden estar estudiant, malgrat no estiguin en recerca activa 
d’ocupació per manca d’expectatives mentre que el terme ni-ni fa referència, de 
manera despectiva al nostre entendre, a aquelles persones joves que ni 
estudien ni treballen (ni busquen feina de manera activa). De fet, tal i com vam 
mostrar en un estudi recent que vam presentar fa uns mesos, les dades ens 
indiquen que, entre 2008 i 2013, han augmentat en 37.500 les persones 
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inactives que estudien, passant de 283.400 a 320.900 el 2013 i representant un 
14% del total. Això vol dir que, davant la duresa de la crisi i les nul·les 
perspectives laborals, moltes persones joves decideixen millorar la 
seva formació, amb l’esperança d’estar en millors condicions per tal 
de trobar una feina.  

D’altra banda, un percentatge considerable de població jove ja té estudis 
superiors, amb la qual cosa deixa de tenir sentit acusar a aquestes persones 
dient que no es formen quan, de fet, ja s’han format (veure taula més avall) i 
quan, a més, cada cop troben més dificultats per poder accedir a estudis de 
postgrau (més cars i amb menys beques). Volem trencar d’aquesta manera la 
imatge interessada que, en certes ocasions es vol transmetre, que molts joves 
catalans ni estudien ni treballen, individualitzant d’aquesta manera la 
problemàtica i canviant el focus de la responsabilitat, que deixaria de ser 
col·lectiva a esdevenir un problema d’actitud individual de determinades 
persones joves, que no farien el necessari per trobar una ocupació. Aquesta 
imatge no es correspon a la realitat i el que cal és portar a terme polítiques 
econòmiques que reactivin l’ocupació i polítiques de protecció social garantir 
unes condicions de vida dignes a les persones que es troben a l’atur. 

 

1. 5. Composició població catalana per nivell formatiu assolit  

(2n trimestre 2013) 

Nivell 
formatiu Analfabets 

Estudis 
primaris

Secundàri
a

Educaci
ó 

superior Total 
% 1,6 29 43,3 26,1 100 

 

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

 

En relació a tot això, volem situar que la pèrdua de volum de persones 
actives que hem mostrat a l’apartat d’activitat respon, entre d’altres 
motius, a l’emigració d’una part significativa de la població, 
majoritàriament gent jove que marxa del nostre país en busca de millors 
perspectives laborals. És a dir, que trobem un altre element que mostra com el 
jovent català intenta millorar la seva situació de manera activa assumint 
decisions tan difícils com és abandonar el seu país per intentar trobar una feina 
que el seu país no l’ha facilitat. 
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2- OCUPACIÓ 

La població ocupada és el conjunt de persones de 16 o més anys que estan 
treballant per compte aliè o estan desenvolupant una activitat per compte propi 
en el període de referència. 

 

2. 1. Població ocupada total 

Al gràfic adjunt veurem l’evolució de la població ocupada durant el període 
estudiat, que va des del 2007 (any d’inici de l’actual crisi econòmica) fins el 
segon semestre d’enguany. 

 

Evolució de la població ocupada 
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

Tal i com succeïa amb la població activa, veiem com la població ocupada ha 
disminuït en el tram general. En un any, 133.300 persones, i concretament al 
tram de menors de 25, 11.200. Si mirem des de l’inici de la crisi, en 7 anys 
tenim 213.300 joves menys ocupats. 
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2. 2. Població ocupada jove  

Actualment, els menors de 25 representen el 4,8% de la població 
ocupada. En un període de 7 anys han patit un descens superior del 
50%, passant del 10% que representaven l’any 2007, al 4’8% actual. 

Població ocupada menor 25 anys
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

 

2. 3. Població ocupada per sexes i grups d’edat  

Si mirem la població ocupada per grups d’edat, veiem com el col·lectiu dels i 
les joves es veu fortament castigat per l’actual mercat de treball, ja 
que presenta els valors més baixos en matèria d’ocupació.  

Cal destacar a més el col·lectiu de 25 a 34 anys, que protagonitza un dels 
descensos més marcats. En un any ha perdut 63.600 ocupats, 395.900 
persones des de l’inici de la crisi. Si bé a l’inici de la crisi aquest era el tram 
d’edat on es concentrava en termes absoluts el major nombre de població 
ocupada, actualment ja és el tercer tram, per darrere de 35-44 i 45 a 54 anys. 
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

 
 
Taxes d'ocupació per sexe i grup d'edat         

               

Total                      

  2007TII  2008TII  2009TII  2010TII  2011TII  2012TII  2013TII 

Total  58,47  58,43 52,48 51,73 51,81  48,47  46,83

<25  50,49  46,44 33,66 32,00 29,64  23,40  22,15

≥25   59,51  59,95 54,80 54,11 54,42  51,38  49,66

De 16 a 19  27,04  21,09 14,56 11,51 10,39  6,15  6,68

De 20 a 24  65,41  63,00 46,56 46,33 43,49  36,14  33,92

De 25 a 54  81,42  81,26 74,63 74,01 74,80  70,82  69,65

55 i més  21,75  23,27 21,22 21,07 21,46  20,96  19,65

Dones                      

  2007TII  2008TII  2009TII  2010TII  2011TII  2012TII  2013TII 

Total  49,14  50,34 46,31 46,12 47,13  44,42  42,80

<25  46,16  43,98 33,64 32,27 33,44  22,48  21,95

≥25   49,51  51,11 47,80 47,71 48,67  48,83  45,05

De 16 a 19  23,94  17,19 13,56 11,90 12,69  4,77  4,85

De 20 a 24  60,22  61,34 47,07 46,30 48,09  35,30  34,67

De 25 a 54  72,02  74,22 68,93 68,79 70,48  67,68  66,13

55 i més  29,86  32,41 27,70 26,84 27,03  25,51  16,11
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Homes                      

  2007TII  2008TII  2009TII  2010TII  2011TII  2012TII  2013TII 

Total  68,09  66,78 58,89 57,61 56,74  52,79  51,17

<25  54,58  48,78 33,69 31,75 26,00  24,29  22,33

≥25   69,94  69,17 62,15 60,88 60,55  56,29  54,69

De 16 a 19  29,26  24,76 15,50 11,14 8,22  7,45  8,39

De 20 a 24  70,33  64,60 46,06 46,36 39,01  36,97  33,18

De 25 a 54  90,37  87,97 80,10 79,07 79,05  73,95  73,22

55 i més  15,11  15,77 15,90 16,35 16,90  17,25  23,97

               

A la taula, veiem com la taxa d’ocupació a Catalunya ha anat disminuint 
progressivament, i si bé al 2011, la taxa femenina al tram de menors de 25 es 
mantenia lleugerament per sobre de la masculina, al 2012 es va invertir la 
tendència amb una davallada molt forta del col·lectiu femení, que continua 
decreixent actualment i per sota del col·lectiu masculí tot i que amb una 
diferència mínima.  

En termes d’edat, el col·lectiu més castigat és clarament el jove, amb 
una taxa d’ocupació del 22,15% entre els menors de 25 anys. Preocupa 
el fet que en 7 anys no hagi parat de decréixer, tampoc actualment. Aquest 
col·lectiu ha perdut més de la meitat de la seva població ocupada. 
Edat i gènere són, com veiem, factors determinants.  

En el gràfic on veiem l’evolució de les taxes d’ocupació de la població en 
general i la dels menors de 25 anys observem no tant sols la caiguda 
continuada per tots els col·lectius, sinó com la diferència entre la població 
general i els joves és cada vegada més i més gran, actualment mantenen més 
de 24 punts de distància. 

Evolució de la taxa d'ocupació
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 
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3- ATUR 

La població aturada la conformen les persones que no tenen cap ocupació en el 
període estudiat i que estan disponibles per treballar. 

 

3. 1. Població aturada total 

A Catalunya, l’atur no ha parat de créixer des del 2007, i tot i que des de 2009, 
el ritme de creixement era més lent, aquest 2013 hem seguit experimentant un 
augment del nombre d’aturats i aturades. El segon trimestre del 3013, 
registràvem 873.000 aturats a Catalunya, en un any l’atur ha crescut en 
51.400 persones. 

 

Evolució població aturada total
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

 

 
3. 2. Població aturada jove 

En aquest gràfic podem veure en milers de persones la població aturada menor 
de 25 anys. Si ve l’increment de joves a l’atur no és tan disparat com anys 
enrere, cal destacar igualment el fet que continua creixent fins a situar-se en 
els 158.300 aturats/des menors de 25 anys aquest segon trimestre. 
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

 

3. 3. Població aturada per grups d’edat 

Com podem veure en aquest gràfic, la població aturada a Catalunya es 
concentra, com és lògic, en el tram de 25 a 54, amb 622.500 persones a l’atur. 

Població aturada per grups d'edat
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

 

El col·lectiu però que més està patint la xacra de l’atur segueix sent el 
jove, que segueix creixent i augmentant la diferència amb el general, 
mantenint-se encara com a principal problema entre els i les joves catalans i 
catalanes. 
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3. 4. Taxes d’atur per sexe i grups d’edat 

En la taula següent, podem veure com la taxa d’atur creix en tots els trams 
d’edat excepte de 16 a 19 que s’ha estancat amb un estratosferèric 72%. 

Si bé la taxa general es situa en un 23,85%, el jovent català supera en 
molt més del doble la mitjana general arribant fins a un 53,88% 
d’atur. 

Taxes d'atur per sexe i grups d'edat           

               

Total                      

  2007TII  2008TII  2009TII  2010TII  2011TII  2012TII  2013TII 

Total  6,09  7,62 15,88 17,71 18,06  21,95 23,85

<25  12,98  16,67 36,42 40,39 41,94  51,59 53,88

≥25   5,27  6,63 13,77 15,41 15,83  19,34 21,23

De 16 a 19  24,76  32,29 50,26 61,67 56,99  72,91 72,04

De 20 a 24  9,25  12,25 32,45 34,03 38,23  46,27 48,91

De 25 a 54  5,36  6,96 14,13 15,85 16,45  20,08 21,81

55 i més  4,66  4,59 11,52 12,79 12,18  15,21 18,00

Dones                      

  2007TII  2008TII  2009TII  2010TII  2011TII  2012TII  2013TII 

Total  6,92  7,50 14,66 17,06 17,48  20,95 23,46

<25  14,34  15,94 29,88 36,83 35,60  52,51 50,34

≥25   5,98  6,52 13,10 15,00 15,65  18,08 21,22

De 16 a 19  23,16  37,66 44,44 59,31 47,98  76,04 76,76

De 20 a 24  11,80  10,26 26,15 29,98 32,61  47,46 43,68

De 25 a 54  6,20  6,68 13,18 15,51 16,43  18,76 21,87

55 i més  4,38  5,35 12,58 11,61 10,58  14,06 17,31

Homes                      

  2007TII  2008TII  2009TII  2010TII  2011TII  2012TII  2013TII 

Total  5,47  7,72 16,85 18,25 18,56  22,83 24,19

<25  11,86  17,29 41,59 43,49 48,26  50,74 56,80

≥25   4,73  6,71 14,30 15,76 15,98  20,43 21,23

De 16 a 19  25,91  28,24 54,21 63,79 65,65  70,59 68,57

De 20 a 24  7,06  13,98 37,66 37,52 43,87  45,12 53,37

De 25 a 54  4,71  7,18 14,91 16,13 16,46  21,23 21,74

55 i més  4,83  4,14 10,77 13,64 13,36  16,13 18,56
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

Com es veu en aquest gràfic, la taxa de població a l’atur entre els menors de 25 
anys no tant sols segueix creient, sinó que amplia cada vegada més la 
diferència amb la general. La situació actual està afectant de forma més 
agreujada al col·lectiu jove.  

 

3. 5. Aturats/des per sector d’activitat 

Aquest gràfic fa referència al 2n trimestre de 2013 (Catalunya). La categoria 
“1ª ocupació” agrupa a les persones que no tenien sector econòmic perquè 
estaven buscant la seva 1a ocupació i als que porten més d'un any a l’atur. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

Veiem doncs que la majoria de persones que estan a l’atur, o bé estaven 
buscant la seva primera ocupació o bé porten més d’un any a l’atur. 
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Dels qui han perdut la feina en el darrer any, la majoria, un 25%, l’han perdut 
al sector serveis. Veiem amb preocupació com indústria i construcció segueixen 
destruint ocupació. 

 

3. 6. Temps en recerca de feina 
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

Com és lògic, el volum de gent més important el trobem en els trams d’edat de 
31 a 44 anys, el que és preocupant és el pic desmesurat de persones que 
fa més de dos anys que busquen feina. 
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Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA (INE). 

En aquest gràfic podem veure la distribució en nombres absoluts dels joves de 
16 a 24 anys que estan buscant feina. 44203 joves catalans i catalanes 
porten més d’un any buscant feina. 
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4- EMIGRACIÓ JUVENIL 

Un dels aspectes que més preocupen és la percepció de que cada vegada més 
ens trobem davant un elevat nombre de persones que no troben una ocupació 
al nostre país i decideixen buscar noves oportunitats en un altre país. Aquesta 
opció que, és molt comprensible des del punt de vista personal però que té un 
enorme cost personal i social, ens interessa analitzar-la per veure quants joves 
catalans han decidit emigrar a l’estranger. Tot i que també és una situació que 
es dóna, no estudiarem en aquest estudi l’emigració interior, què és aquella que 
és dóna entre els diferents territoris de l’Estat Espanyol i ens limitarem a 
mostrar les dades relatives a l’emigració cap a un altre país. 

D’altra banda, a efectes de poder analitzar amb major rigor la composició de 
l’emigració, diferenciarem entre població emigrant amb nacionalitat espanyola i 
població emigrant estrangera (estrangers que retornen al seu país d’origen o 
marxen a un altre país en veure les seves expectatives laborals frustrades al 
nostre país). 

 

Espanyola Estrangera Total 
% espanyols respecte 

total 
Fins a 14 anys 2.755 13.069 15.823 17,41

De 15 a 34 anys 4.291 59.373 63.665 6,74

De 35 a 54 anys 3.579 41.763 45.342 7,89

De 55 en endavant 899 7.411 8.307 10,82

Total 11.524 121.616 133.137 8,66

Font: Elaboració pròpia a partir dades INE. 

Analitzant les dades destacaríem en primer lloc com el volum de persones 
que emigren amb nacionalitat estrangera és significativament 
superior als de nacionalitat espanyola. Amb dades del 2012, que són les 
darreres disponibles, hi trobaríem que emigren 11.524 espanyols respecte 
a 121.616 estrangers. S’estaria produint doncs un retorn al seu país d’origen 
o a altres països de persones que, en un moment donat, van poder treballar al 
nostre país i ara veuen impossibilitada la seva permanència al nostre país per 
no tenir una ocupació. 

Tot i que en termes absoluts sí que hem comentat la gran diferència entre 
persones que emigren amb o sense nacionalitat espanyola, en termes 
percentuals no s’observen diferències significatives entre aquests dos col·lectius 
quan comparem els diversos trams d’edat. Així, hi trobaríem aproximadament 
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els mateixos percentatges de nens i nenes, de joves i de treballadors més grans 
que emigren, tant en els emigrants espanyols com en els estrangers. En aquest 
sentit, veiem la següent taula que il·lustra aquesta afirmació. 

 

% espanyols emigrants 
d'aquesta franja edat respecte 
total espanyols que emigren 

% estrangers emigrants 
d'aquesta franja edat respecte 
total estrangers que emigren 

Fins a 14 anys 10,75 11,88

De 15 a 34 anys 48,82 47,82

De 35 a 54 anys 34,34 34,06

De 55 en endavant 6,09 6,24

Total 100 100

Font: Elaboració pròpia a partir dades INE. 

D’altra banda, hi destacaríem l’elevat percentatge de persones joves que 
emigren i és que l’emigració és un fenomen eminentment juvenil, que 
comporta una pèrdua importantíssima de capital humà, talent i, en termes 
estadístics, de pèrdua de població activa (que ocasiona una rebaixa en la taxa 
d’atur no perquè es generi ocupació i disminueixi la població aturada sinó 
perquè baixa la població activa). De fet, gairebé la meitat d’emigrants són 
persones amb edats compreses entre els 15 i els 34 anys (el 48,82% en el cas 
dels espanyols i el 47,82 en els cas dels estrangers). Si a aquesta xifra li sumem 
el 10% de nens i nenes que, aproximadament, emigren, ens podem fer una 
idea de que l’emigració és un fenomen que afecta principalment a la població 
jove. 

Continuant amb l’anàlisi per trams d’edat, i tal i com dèiem, és interessant 
destacar l’important nombre de nens i nenes que emigren, degut a que 
bona part de la població emigrant són famílies formades per persones joves 
amb algun nen o nena. En el sentit contrari, són més baixes les xifres de 
persones de major edat que emigren buscant una ocupació, tant en termes 
percentuals com absoluts.  

Aquest retrat que hem mostrat, sembla agreujar-se amb l’evolució de la crisi i 
resulta evident que ocasiona un enorme prejudici a les persones joves que es 
veuen impulsades a emigrar. D’altra banda, també genera a curt termini una 
descapitalització del nostre mercat de treball que ens dificulta encara més 
consolidar una estructura productiva de major valor afegit i, a llarg termini, pot 
contribuir a accentuar desequilibris demogràfics en la piràmide poblacional que 
tinguin importants efectes econòmics i socials. 



    Informe joves i mercat de treball 2013 

  25

 

5- SALARI 

A través de l’enquesta d’estructura salarial podem veure que la mitjana salarial 
es troba als 24.499,32€, que, si agafem com a mesura 14 mensualitats, 
representen 1.750€. Si recordem les dades publicades per l’INE l’any 2010, el 
salari mig estava als 1.899€, 150€ de pèrdua salarial en un any, de mitjana. 

Si mirem que representa ser jove, veiem que, en termes salarials suposa 
guanyar la meitat de mitjana general, 12.278,77€, 877€ al mes.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades idescat (CAT. 2011). 

En termes de gènere, es pot observar com, en totes les franges d’edat, ser 
dona suposa un salari permanentment inferior al dels seus companys 
masculins. 
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Font: Elaboració pròpia a partir dades idescat (CAT. 2011). 
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5.1 Salari, edat i tipus de contracte 
 
Si bé el gènere és un factor clau a l’hora d’entendre les diferències en termes 
salarials, l’edat i el tipus de contracte també són importants. 
 
Com podem veure en aquest gràfic, els menors de 25 anys perceben 
12.220€ menys que la mitjana general. 
 

  Comparativa guany salarial i edat
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Font: INE Encuesta de estructura salarial any 2010 (Ref. CAT 2010) 

 
Si analitzem el salari per tipologia contractual i sexe podem deduir que, si per 
una banda, els contractes temporals tenen una percepció econòmica 
molt inferior que els indefinits, el fet de ser dona afecta encara més 
negativament que el tipus de contracte. 
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5.2 Salari en funció dels estudis 
 
En aquest gràfic podem observar el salari mig en funció dels estudis cursats. 
Així veiem com a més estudis, més salari, el salt que es dóna a parir dels 
diplomats/des, i com la educació secundària, s’equipara amb la FP de 
grau mig 
 

 

Font: INE Encuesta de estructura salarial any 2010 (Ref. CAT 2010) 

Però de nou, independentment del estudis, el factor més determinant en 
termes salarials és el gènere 
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Font: INE Encuesta de estructura salarial any 2010 (Ref. CAT 2010) 
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5.3 Distribució de la població per guanys salarials 

Agafem com a base el Salari Mínim Interprofessional, que, tot i que actualment 
es troba als 645’30€/mes (En el gràfic podem veure’n la seva evolució des del 
2007), per fer la distribució per població haurem d’utilitzar el SMI de 2010. 
 

 
 
Prenem com a referència per tant el Salari Mínim Interprofesional. Els dos grups 
més importants són el primer i el segon, els que es troben entre una i dues 
vegades l’SMI, i tres i quatre vegades. Aquest representen el 45% i el 
41% respectivament, un 86% de la població. 
 
Tenim un 10% entre 3.166€ i 3800, un 3% entre 4433€ i 5066€. Per últim, 
tenim un grup que percep 8 vegades o més el SMI, que representa l’ 1% de la 
població. 
 

Distribució població segons ingressos
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Dades preparades amb SMI 2010 (633,30) ja que és l'any en que es va fer l'Encuesta de 

Estructura Salarial (INE). 

 

És a dir, el 97% de la població cobra entre 633€ i 3.800€ (d’1 a 6 
vegades l’SMI), mentre un 1% cobra a partir de 5066€. 
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6- CONTRACTACIÓ 

 

6. 1. Evolució de la contractació segons modalitat contractual 

En aquest gràfic podem veure l’evolució en els darrers dotze mesos respecte del 
tipus de contractes registrats.  
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Elaboració pròpia a partir dades del Departament d'Empresa i Ocupació 

 
Al gràfic es mostra, no només que la contractació indefinida té un pes 
molt menor respecte de la contractació temporal sinó que també 
apreciem com la contractació indefinida roman estable (dins de la seva 
importància relativa) mentre que la contractació temporal presenta 
importants fluctuacions al llarg del temps entre les que destaquem 
l’elevat augment de contractació temporal a al passat mes de juliol (amb 
221.428 contractes signats)  que disminueix rotundament al mes següent (el 
mes d’agost el nombre de contractes temporals registrats eren de 133.591, el 
que suposa un descens de 87.837 contractes i d’un 40% respecte el mes 
anterior). 
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Elaboració pròpia a partir dades del Departament d'Empresa i Ocupació 

 

 

Elaboració pròpia a partir dades del Departament d'Empresa i Ocupació 

 

En els darrers dos gràfics observem la poca diferència que hi ha entre la 
contractació registrada pel col·lectiu juvenil i per la població assalariada en 
general. També i sobretot, destacaríem l’elevadíssim pes que presenta la 
contractació temporal al nostre país en detriment de la contractació 
indefinida, que representa una part marginal de la contractació total. 
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6. 2. Evolució de la contractació segons trams d’edat 
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Quan observem el gràfic que ens mostra l’evolució de la contractació 
indefinida al llarg dels darrers dotze mesos, veiem com en tots els 
trams d’edat han patit una davallada més o menys important del 
nombre de contractacions. Això sí, s’han produït variacions importants i, 
com tradicionalment passa, han estat els mesos de desembre i d’agost els que 
registren pitjors resultats sense que es produeixin diferències significatives en 
funció de l’edat. 
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En quant al comportament que registra la contractació temporal 
destacaríem com tots els trams d’edat enregistren una pujada cap a 
l’octubre de 2012 que ràpidament s’esvaeix, acabant l’agost de 2013 amb 
uns nivells similars de contractació similars als de fa un any. En concret, el 
col·lectiu juvenil (menors de 30 anys) presentava 54.899 contractes registrats 
l’agost de 2012 mentre que aquest passat mes d’agost han estat 52.992 els 
contractes registrats per aquest col·lectiu. És a dir, una variació mínima, que 
no han millorat les darreres reformes laborals.  

En quant a la contractació de les persones majors de 45 anys, tampoc registren 
variacions importants però observem un comportament diferent en la 
contractació de les persones de 30 a 45 anys ja que el passat mes d’agost 
s’enregistraven 34.072 contractes, el que significava una diferència de gairebé 
24.000 contractes menys respecte el mateix període de l’any anterior (l’agost 
de 2012 es van registrar 58.060 contractes). 

 

6. 3. Modalitats de contractació indefinida 

En aquests gràfics podem observar el pes que tenen les diverses modalitats de 
contractes indefinits. En concret, mostrarem les darreres dades disponibles, que 
són les relatives al mes d’agost.  

 

 

Elaboració pròpia a partir dades del Departament d'Empresa i Ocupació 
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Elaboració pròpia a partir dades del Departament d'Empresa i Ocupació 

En primer lloc, destacaríem com, tant per la població jove com per la resta de 
segments d’edat, el contracte ordinari de temps indefinit és la modalitat 
més utilitzada, amb un 59% dels contractes indefinits signats, en el 
cas de la població total i un 57% en el cas de la població jove. En segon lloc, hi 
trobaríem )  els contractes convertits en indefinits amb un 39% (població total) 
i 40% (població jove. A molta més distància hi trobaríem els contractes de 
foment de la contractació indefinida i els indefinits per minusvàlids, que són 
pràcticament anecdòtics. 

 

6.4. Modalitats de contractació temporal 

En quant a la contractació temporal, tampoc s’observen pràcticament 
diferències entre el col·lectiu juvenil i la població en general. 
 

 
Elaboració pròpia a partir dades del Departament d'Empresa i Ocupació 
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Elaboració pròpia a partir dades del Departament d'Empresa i Ocupació 

Observant els gràfics s’evidencia que hi ha tres modalitats contractuals 
que acumulen la pràctica totalitat de contractes temporals signats. En 
primer lloc, el contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció 
(amb un 44% en el cas de la població total i un 48% en el col·lectiu juvenil) és 
el contracte temporal més utilitzat. El seguiria el contracte d’obra i servei, que 
presenta un 35% en el cas de la població total i un 30% en el cas dels joves. 
Finalment, hi trobaríem els contractes d’interinitat que, en ambdós casos 
suposarien el 20% del total. La resta de modalitats contractuals pràcticament 
no s’utilitzen i representen una mínima part del total de contractes temporals 
registrats. 
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7- RESUM 

 

- La població activa ha experimentat importants variacions al llarg del 
període 2007-2013, produint-se un descens continuat a partir del 2011. 
 

- Quant a l’evolució de l’activitat juvenil veiem com aquest col·lectiu 
presenta un descens espectacular, més marcat encara que el de la 
població total. 

 
- Des de l’inici de la crisi l’activitat masculina va anat disminuint 

progressivament mentre que l’activitat femenina anava augmentant. En 
els darrers dos anys però veiem com aquesta tendència s’atura i 
l’activitat femenina comença a decréixer lleugerament. 

 
- El col·lectiu juvenil ha experimentat un descens espectacular de les seves 

taxes d’activitat, 10 punts percentuals menys en un període de només sis 
anys. 

 
- Hi ha un elevat nombre de persones que, tot i figurar com actives i, en 

conseqüència no constar com persones aturades, no busquen feina 
perquè han perdut l’esperança de trobar-ne una en l’actual context de 
crisi. 

 
- Entre 2008 i 2013, han augmentat en 37.500 les persones inactives que 

estudien, passant de 283.400 a 320.900 el 2013 i representant un 14% 
del total. Davant la duresa de la crisi i les nul·les perspectives laborals, 
moltes persones joves decideixen millorar la seva formació amb 
l’esperança d’estar en millors condicions per tal de trobar una feina. 

 
- La pèrdua de volum de persones actives  respon, entre d’altres motius, a 

l’emigració d’una part significativa de la població. 
 

- La població ocupada ha disminuït en el tram general, si mirem des de 
l’inici de la crisi, en 7 anys tenim 213.300 joves menys ocupats. 

 
- Els menors de 25 representen el 4,8% de la població ocupada. En un 

període de 7 anys han patit un descens superior del 50%, passant del 
10% que representaven l’any 2007, al 4’8% actual. 

 
- El col·lectiu dels i les joves es veu fortament castigat per l’actual mercat 

de treball, ja que presenta els valors més baixos en matèria d’ocupació. 
Amb una taxa d’ocupació del 22,15% entre els menors de 25 anys, 
preocupa a més el fet que en 7 anys no hagi parat de decréixer, tampoc 
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actualment. Aquest col·lectiu ha perdut més de la meitat de la seva 
població ocupada. Edat i gènere són factors determinants. 

 
- Si ve l’increment de joves a l’atur no és tan disparat com anys enrere, cal 

destacar igualment el fet que continua creixent fins a situar-se en els 
158.300 aturats/des menors de 25 anys aquest segon trimestre. 

 
- Mentre la taxa general es situa en un 23,85%, el jovent català supera en 

molt més del doble la mitjana general arribant fins a un 53,88% d’atur. 
 

- La majoria de persones que estan a l’atur, o bé estaven buscant la seva 
primera ocupació o bé porten més d’un any a l’atur. 

 
- Dels qui han perdut la feina en el darrer any, la majoria, un 25%, l’han 

perdut al sector serveis. 
 

- 44203 joves catalans i catalanes porten més d’un any buscant feina. 
 

- el volum de persones que emigren amb nacionalitat estrangera és 
significativament superior als de nacionalitat espanyola. Amb dades del 
2012 hi trobaríem que emigren 11.524 espanyols respecte a 121.616 
estrangers. 

 
- S’estaria produint un retorn al seu país d’origen o a altres països de 

persones que, en un moment donat, van poder treballar al nostre país i 
ara veuen impossibilitada la seva permanència al nostre país per no tenir 
una ocupació. 

 
- L’emigració és un fenomen eminentment juvenil, que comporta una 

pèrdua importantíssima de capital humà, talent i, en termes estadístics, 
de pèrdua de població activa. 

 
- La mitjana salarial es troba als 24.499,32€, que, si agafem com a mesura 

14 mensualitats, representen 1.750€. Si mirem que representa ser jove, 
veiem que, en termes salarials suposa guanyar la meitat de mitjana 
general, 12.278,77€, 877€ al mes. 

 
- En termes de gènere, es pot observar com, en totes les franges d’edat, 

ser dona suposa un salari permanentment inferior al dels seus companys 
masculins. 

 
- Si bé el gènere és un factor clau a l’hora d’entendre les diferències en 

termes salarials, l’edat i el tipus de contracte també són importants. 
 

- Els menors de 25 anys perceben 12.220€ menys que la mitjana general. 
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- Els contractes temporals tenen una percepció econòmica molt inferior 
que els indefinits, el fet de ser dona afecta encara més negativament 
que el tipus de contracte. 

 
- A més estudis, més salari, el salt que es dóna a parir dels diplomats/des. 

 
- El factor més determinant en termes salarials continua sent és el gènere. 

 
- El 97% de la població cobra entre 633€ i 3.800€ (d’1 a 6 vegades l’SMI), 

mentre un 1% cobra a partir de 5066€. 
 

- La contractació indefinida té un pes molt menor respecte de la 
contractació temporal. 

 

- Elevadíssim pes que presenta la contractació temporal al nostre país en 
detriment de la contractació indefinida. 

 
- L’evolució de la contractació indefinida al llarg dels darrers dotze mesos 

ens mostra com en tots els trams d’edat han patit una davallada més o 
menys important del nombre de contractacions. 

 
- Contractació temporal destacaríem com tots els trams d’edat enregistren 

una pujada cap a l’octubre de 2012 que ràpidament s’esvaeix, una 
variació mínima, que no han millorat les darreres reformes laborals. 

 

- Hi ha tres modalitats contractuals que acumulen la pràctica totalitat de 
contractes temporals signats. 
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8- PROPOSTES 

 

Ja fa temps que ho alertem, però és urgent i indispensable un gir de 180º en la 
orientació de les polítiques d’ocupació. Les polítiques que estan duent a terme 
tant el govern espanyol com català són totalment erràtiques i condueixen a 
l’atur, a la precarietat i a la pobresa a una generació sencera. 

  

Les reformes laborals aprovades del govern estatal, no han fet més que 
disparar l’atur i precaritzar encara més el mercat de treball català, demanem 
per tant la derogació immediata de les diferents reformes laborals 
aprovades en el darrer any i mig que s’ha demostrat que, a part d’injustes, són 

del tot ineficaces per generar ocupació. 

 

Cal una reforma fiscal justa i redistributiva. Que pagui més qui més té. 
Rebutgem les pujades d‘impostos indirectes com l’IVA. Demanem incrementar 
el tipus de l’Impost de Societats de les grans empreses, ampliar l’Impost sobre 
el Patrimoni i crear un impost sobre les grans fortunes, així com també cal 
lluitar contra el frau fiscal de forma decidida. 

 

Calen polítiques actives d’ocupació efectives per a les persones aturades 
que permetin la seva reinserció al mercat de treball. 

 

Demanem al govern català un autèntic pla de xoc que abordi la inserció 
laboral dels i les joves i que es defugi de grans aparicions merament 
estètiques.  
 

Creiem indispensable una reorientació de la formació dual tal i com l’han 
plantejat des del Departament d’Educació. És necessari una formació de 
qualitat formacionalitzadora amb compromisos per part de les empreses. No tot 
s’hi val. 

 

Contra les beques fraudulentes, ocupació en “negre” i falsos 
autònoms (sense existència de relació laboral i, per tant, sense drets) que 
exploten a molts treballadors i treballadores joves, Contractes formals. 

 

Cal garantir la protecció de tots els treballadors i treballadores joves de 
contractes i subcontractes, establint una responsabilitat solidària entre 
l’empresa principal i aquestes. Cal assegurar que les plantilles de les empreses 
contractistes assumeixin drets laborals similars a l’empresa principal, en matèria 
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de condicions de treball, Seguretat Social, representació sindical , prevenció de 
riscos laborals,... 

Salaris dignes! És necessària una revisió del Salari Mínim Interprofessional de 
manera que aquest arribi a una quantia de, com a mínim, el 60% del salari 
mitjà, tal i com recomana la Carta Social Europea. 

Cal adequar els salaris a les categories professionals recollides als convenis 
col·lectius de referència, suprimint els salaris més baixos per raó d’edat o per 
nou ingrés a l’empresa. 

 

Cal fomentar la contractació estable davant l’encadenament de 
contractes temporals de forma injustificada. Tota la contractació 
temporal s’ha de regir per el principi de causalitat. 

La contractació indefinida ha de ser permanent, fins i tot a temps parcial, 
limitant les bonificacions i incentius públics en la contractació temporal. 

 

Les Administracions Públiques, que han d’incrementar la seva oferta d’ocupació 
pública, han de ser les primeres en comprometre’s a incentivar l’ocupació de 
qualitat, donant preferència a la contractació d’obres, serveis o subministres a 
aquelles empreses que opten majoritàriament per la contractació indefinida de 
les seves plantilles, i compleixin amb les seves obligacions en matèria de 
protecció social i salut laboral. 

 

Formació i atenció per a joves en situació d’atur que no van acabar els 
estudis i desitgen retornar al sistema educatiu. Promoure incentius 
econòmics per a joves en situació d’atur que s’acullin a orientació professional i 
formació ocupacional per a millorar la seva qualificació. 

 

Reconeixement de nivell de qualificació acadèmica i l’experiència 
professional adquirides per a que s’adeqüi a les condicions laborals. Cal vetllar 
per l’accés, retribució, promoció i manteniment de l’ocupació en igualtat entre 
tota la plantilla. La formació continua ha de ser un dret també per a les 
persones joves. 

 

Orientació, formació i recerca d’ocupació per a joves en situació d’atur 
a través dels Serveis Públics d’Ocupació, que han d’enfortir-se i millorar els seus 
recursos davant les Empreses de Treball Temporal (ETT). El SOC ha de ser un 
recurs útil a l’hora de trobar feina, fet que a dia d’avui no és.  

 

Formació en prevenció de riscos laborals, que redueixi l’elevada taxa 
de sinistralitat i accidentalitat laboral juvenil. La lluita contra el frau en la 
contractació i l’incompliment de les normes en matèria de seguretat i salut 
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laboral, han de ser objectiu primordial de la Inspecció de Treball, del que s’han 
d’enfortir el personal, serveis i plans específics d’actuació. 

 

Distribució de jornades i horaris laborals que permetin conciliar la 
vida personal i familiar. Millor adequació dels temps de treballen relació a la 
flexibilitat horària i el repartiment irregular de la jornada, evitant l’abús d’hores 
extraordinàries i l’augment del grau de disponibilitat injustificada. Implantació 
d’una jornada màxima setmanal de 35 hores com a fórmula equitativa de 
repartiment del treball sense rebaixa del salari. 

 

Reforma del “plan prepara”. Els i les joves, emancipats o no, han de tenir 
dret a accedir a aquesta ajuda. Demanem per tant que s’incrementi la quantia i 
canvii la seva consideració de prestació a estable, ja que avui, només es pot 
cobrar durant un màxim de 6 mesos. 

 

Exigim mesures NOVES, amb dotació pressupostària, innovadores, 
útils i consensuades amb la participació dels agents socials, un 
veritable pla de xoc amb dotació econòmica extraordinària, que doni 
resposta a la crítica situació per la que passen una immensa majoria 
de joves catalans i catalanes. 

 

Demanem per tant, tant al govern central com al català que recapacitin JA, que 
assumeixin els errors i que canviïn d’orientació les polítiques que estan aplicant. 
Les seves polítiques estan agreujant la situació de milers de joves i de milers de 
famílies portant a la major part de la societat catalana i espanyola a una 
situació límit. 

 

 

Si els i les joves som el futur, que no el trepitgin. 

 

 

 

 

 

 

 

 


