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0. Introducció 

 

En aquest informe hem volgut fer una aproximació a l’empobriment de les persones 

treballadores a la província de Barcelona i una comparativa amb el conjunt de 

Catalunya. Per analitzar la pobresa relacionada amb el treball, hem estudiat tres 

pilars que creiem fonamentals, i que són factor clau, que incideixen en 

l’empobriment de les persones. Aquests factors són el mercat de treball, la situació a 

les llars i la protecció social. Referències com la Fundación 1º de Mayo en el seu 

informe Pobreza y trabajadores pobres en España (2014) i el Consell de Treball 

Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) en el seu informe El risc de pobresa 

relacionat amb el mercat de treball (2013) ens han orientat a l’hora de considerar 

aquests tres components com els fonamentals per fer aquesta aproximació a la 

pobresa laboral de la província de Barcelona i del conjunt de Catalunya. 

Estudiar l’evolució d’aquests tres elements entre l’any 2008 (any d’inici de la crisi 

econòmica) i el 2014 ha permès verificar una tendència negativa que fa que les 

persones treballadores siguin cada cop més vulnerables a patir situacions de 

pobresa i d’exclusió social, ja que la feina ha deixat de ser garant de benestar i la 

immunitat davant la pobresa que proporciona és cada vegada menor. 

Totes les dades que hem tractat s’han desglossat per sexes, sempre que ho hagi 

permès el nivell de desagregació de les dades. De la mateixa manera que, a més de 

les dades analitzades per a la demarcació de Barcelona, també hem fet constar les 

dades de la resta de províncies si aquestes eren significatives, en el mateix informe 

o bé en els seus annexos. El fet de centrar-nos en la província de Barcelona ha 

estat, a part de voler conèixer la situació en aquesta demarcació, pel fet que suposa 

més del 75% de la població activa, ocupada, aturada, entre altres indicadors, de 

Catalunya.  

L’explotació de les microdades de l’Enquesta de població activa ha estat la font 

principal d’aquest estudi, però també hem analitzat dades obtingudes a través del 

web del Ministeri d’Ocupació y Seguretat Social, l’Agència Tributària, l’Enquesta de 

condicions de vida (ECV) que ofereix l’Idescat, l’Eurostat i l’Observatorio de las 

Ocupaciones del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). 

El primer capítol, el que es refereix al mercat de treball, recull una anàlisi sobre els 

principals indicadors del mercat de treball com ara l’activitat, l’ocupació, l’atur, la 

temporalitat, la salarització, així com un apropament als canals de cerca de feina 

que empren les persones aturades. Aquesta aproximació ha permès conèixer els 

principals canals de cerca activa de feina, així com saber el nivell d’activitat de les 

persones aturades (si esperen una trucada de feina, si han fet entrevistes de feina 

recentment, etc.). En aquest mateix capítol hem volgut comptabilitzar l’efecte 

desànim que pateixen moltes persones treballadores pel fet de no confiar a trobar 

una feina, i donar a conèixer el nivell d’inactivitat forçosa que hi ha entre la població 

total.  
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La parcialitat, els motius del treball a temps parcial i les hores efectives de feina han 

permès saber que en aquests darrers anys la tendència del repartiment del treball ha 

estat real; l’increment de la taxa de parcialitat i la reducció de jornades superiors a 

35 hores i l’augment de les jornades de menys de 30 hores setmanals, ens ho 

demostraran.  

En el mateix capítol, hem volgut plasmar el nivell de sobrequalificació que pateixen 

les persones assalariades en el mercat de treball català, evidenciant el desencaix 

entre la formació assolida i els llocs de treball que s’ocupen. A més, hem fet una 

anàlisi de la situació de pobresa en el treball i l’evolució dels salaris mitjans. 

En el segon capítol, hem volgut conèixer la situació de les llars catalanes i com 

afecta la manca de feina a les famílies. Primer, hem mostrat una pinzellada de la 

situació de les llars sense perceptors d’ingressos a Catalunya i l’evolució en aquests 

darrers anys. Seguidament, hem analitzat la situació de les llars sense ingressos 

laborals de la província de Barcelona i del conjunt de Catalunya. Aquesta descripció 

ha permès detectar els casos de major vulnerabilitat davant la pobresa i el risc 

d’exclusió social, relacionant-los amb la incidència de l’atur i l’absència d’ingressos a 

les llars. També hem tractat la taxa AROPE (At risk of poverty and social exclusion), 

que permet conèixer la proporció de població que està per sota del llindar de 

pobresa o exclusió social. 

Finalment, al tercer capítol, que fa referència a la protecció social, hem volgut 

distingir els diferents tipus de prestacions (per atur, subsidi i renda activa d’inserció) i 

la seva evolució en aquests darrers anys, també per a la província de Barcelona i en 

el global català. 

Altrament, hem analitzat la taxa de cobertura per atur que ofereix el Ministeri 

d‘Ocupació i l’hem contrastada amb la taxa de desocupació que hem calculat a partir 

de l’Enquesta de població activa i la informació que ofereix sobre persones 

perceptores de subsidi o prestacions. En aquest punt, hem elaborat uns mapes de la 

cobertura per a la província de Barcelona, exercici que ens ha permès veure a 

quines comarques hi ha una major desprotecció de les persones desocupades. 

L’atur de llarga durada també s’ha recollit per elaborar aquest apartat. I, finalment, 

hem analitzat l’evolució de la despesa de les prestacions per atur, que ha resultat 

decreixent i que fa evident que cada cop es destinen menys recursos, malgrat l’alta 

demanda d’aquest tipus de protecció social. 

Amb aquesta anàlisi, hem pretès conèixer el deteriorament dels tres pilars 

fonamentals que incideixen en el menor o major grau de pobresa de les persones 

treballadores: el mercat de treball, la situació a les llars i la protecció social. 

Els punts finals de l’estudi recullen la síntesi-resum, les conclusions i els annexos, 

que reflecteixen les dades per províncies, que no s’han tractat ni desenvolupat al 

llarg de l’informe. 
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1. Mercat de treball 

 

En aquest capítol hem volgut conèixer de prop, els principals indicadors del mercat 

de treball com són l’activitat, l’ocupació, l’atur, la salarització i la temporalitat. Per 

treballar aquestes dades hem utilitzat les microdades de l’Enquesta de població 

activa dels segons trimestres dels anys 2008 i 2014, per a Catalunya i per a la 

província de Barcelona. Aquesta anàlisi, ens ha permès veure com en aquests 

darrers anys, s’ha transformat el mercat de treball i com la crisi ha contribuït a la 

seva precarització. 

 

1.1. Principals indicadors del mercat de treball 

Activitat 

La població activa de 16 a 64 anys a Catalunya el segon trimestre del 2014 és de 

3.785.656. En els darrers sis anys l’activitat ha sofert una reducció del 3,2%, el que 

es tradueix en 125.389 persones actives menys. 

Taula 1.1.1. Població activa per províncies (2008-2014) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2n trim 2008 2.891.947 395.210 217.052 406.836 3.911.045 

2n trim 2014 2.771.428 392.845 216.241 405.142 3.785.656 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Un 73,2% del total de la població activa es troba a la província de Barcelona; 

concretament, hi ha 2.771.428 persones actives. En els darrers sis anys, aquesta 

demarcació ha patit una pèrdua molt significativa de població: 120.519 persones 

menys (-4,2%). Aquesta pèrdua representa el 96,1% del total de reducció d’efectius 

actius. 

Taula 1.1.2. Variació de la població activa per províncies (2008-2014) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Variació (N) -120.519 -2.365 -811 -1.694 -125.389 

Variació (%) -4,2 -0,6 -,04 -0,4 -3,2 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

La província de Barcelona és el territori que ha patit la major pèrdua de 

població activa, tant en xifres absolutes com relatives. La reducció és molt 

superior a la global per Catalunya, que ha estat d’un 3,2% menys. 

Les dades desagregades per sexes mostren com, entre el 2008 i el 2014, només 

han estat els homes els que han perdut efectius actius en el mercat de treball. 

Aquesta dinàmica es dóna tant a la província de Barcelona com en el global de 

Catalunya. 

 

Reducció població activa: 

Catalunya,-3,2%: Barcelona, 

-4,2% 
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Taula 1.1.3. Variació de la població activa per sexes (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 1.605.298 1.286.650 2.891.948 2.199.973 1.711.073 3.911.046 

2014 1.437.274 1.334.153 2.771.427 1.990.327 1.795.329 3.785.656 

variació (N) -168.024 47.503 -120.521 -209.646 84.256 -125.390 

variació (%) -10,5 3,7 -4,2 -9,5 4,9 -3,2 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Concretament, hi ha hagut una reducció de 168.024 homes a la província de 

Barcelona, fet que suposa una pèrdua del 10,5%. 

Per contra, les dones han incrementat, en el mateix període, en 47.503 dones 

actives a Barcelona i un augment del 3,7%. 

Per al total català, i segons mostra la taula, es pot dir que la reducció masculina ha 

estat menor (9,5% de reducció), a diferència de la femenina, que ha estat superior 

(4,9% d’increment). 

Taula 1.1.4. Taxes d’activitat per sexes (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 86,1 70,8 78,6 86,5 70,1 78,4 

2014 82,5 75,3 78,9 83,0 75,1 79,1 

variació en p.p -3,6 4,5 0,3 -3,5 5,0 0,7 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

L’anàlisi de les taxes d’activitat deixa veure com, si bé el 2008, la província de 

Barcelona presentava una taxa lleugerament superior a la catalana (78,6% davant 

d’un 78,4%), el 2014 passa a ser lleugerament inferior: d’un 78,9% per a la 

demarcació de Barcelona davant del 79,1% del total català. 

Per sexes i província —i com a resultat de la reducció de població activa masculina i 

l’augment de la femenina— trobem que la taxa d’activitat per als homes s’ha reduït 

notablement en 3,6 punts percentuals, passant d’un 86,1% a un 82,5%; mentre que 

la taxa d’activitat femenina s’ha incrementat en 4,5 punts percentuals, passant d’un 

70,8% a un 75,3%. 

La tendència per al global català per sexes segueix la mateixa dinàmica. No obstant 

això, malgrat l’increment de la taxa d’activitat femenina i el decrement de la 

masculina, encara hi ha una diferència evident en detriment de l’activitat de les 

dones, cosa que constata l’absència de moltes d’elles del mercat de treball, ja que 

resten en la inactivitat. 

 

Ocupació 

La població ocupada de 16 a 64 anys a Catalunya el segon trimestre del 2014 és de 

3.015.432 persones. En els darrers sis anys, l’ocupació ha sofert una pèrdua de 

603.038 persones, un 16,7% de decreixement. 

Malgrat l’increment de la 

població activa femenina 

i el decrement de la 

masculina, la baixa taxa 

d’activitat femenina 

evidencia com encara hi 

ha moltes dones 

relegades a les llars 
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Taula 1.1.5. Població ocupada per províncies (2008-2014) 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2n trim 2008 2.686.782 356.662 205.858 369.168 3.618.470 

2n trim 2014 2.220.968 304.066 181.944 308.454 3.015.432 

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Un 73,7% del total de la població ocupada s’ubica a la demarcació de 

Barcelona; exactament hi ha 2.220.968 persones ocupades. Entre el 2008 i el 2014, 

aquesta demarcació ha vist com es destruïa el 17,3% de l’ocupació, el que significa 

465.814 persones ocupades menys. 

Aquesta caiguda de l’ocupació a la província de Barcelona suposa un 77,2% del 

total de la reducció que ha patit Catalunya. I, tant en xifres absolutes com relatives, 

és la província que protagonitza la major reducció d’ocupació, i supera la reducció 

del total català. 

Les xifres desagregades per sexes indiquen que, entre el 2008 i el 2014, han patit la 

pèrdua d’ocupació tant els homes com les dones. Cal dir, però, que les dones 

presenten una reducció tant a la província de Barcelona com al total de Catalunya 

força inferior a la dels homes. 

Taula 1.1.6. Variació de la població ocupada per províncies (2008-2014) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Variació (N) -46.5814 -52.596 -2.3914 -60.714 -603.038 

Variació (%) -17,3 -14,7 -11,6 -16,4 -16,7 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Concretament, en el cas dels homes i per a la província de Barcelona, s’ha donat 

una reducció de 337.249 homes (-22,7%); mentre que en el cas de les dones, la 

reducció ha estat de 128.567 dones (-10,7%). 

Per al global català, els homes han sofert un decreixement del 22,1% (-448.704 

ocupats) i les dones, del 9,7% (-154.334 ocupades). 

Taula 1.1.7. Taxes d’ocupació per sexes (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 79,8 66,1 73,1 79,8 65,0 72,6 

2014 66,0 60,5 63,2 66,0 59,9 63,0 

variació en p.p -13,8 -5,6 -9,9 -13,8 -5,1 -9,6 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

L’anàlisi de les taxes d’ocupació mostra com la província de Barcelona se situa 

lleugerament per sobre dels resultats per a Catalunya amb unes taxes d’ocupació 

superiors, tant el 2008 (73,1%), com el 2014 (63,2%). Ara bé, també mostra una 

reducció en punts percentuals lleugerament superior a la soferta pel total del territori 

català. La reducció és de 9,9 punts percentuals a Barcelona, mentre que la reducció 

per a Catalunya ha estat de 9,6 punts. 

Reducció de població 

ocupada: Catalunya, -16,7%; 

Barcelona, -17,3% 
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Per sexes i província, es pot dir que els que han patit la reducció més destacable 

han estat els homes. Concretament, han patit una variació decreixent de 13,8 punts 

percentuals; el 2014 deixa una taxa d’ocupació del 66%. En canvi, les dones, que 

també han vist reduïda la taxa d’ocupació en relació amb el 2008, presenten una 

reducció de 5,6 punts i una taxa d’ocupació del 60,5%. 

Per al global català, si bé els homes presenten exactament la mateixa reducció entre 

les taxes del 2008 i el 2014, el cas de les dones resulta ser més lleu, ja que la taxa 

d’ocupació, com indica la taula, s’ha reduït en 5,1 punts percentuals. 

 

 

Atur 

La població de 16 a 64 anys sense feina a Catalunya, el segon trimestre del 2014, 

és de 770.224 persones. En els darrers sis anys, l’atur ha sofert un increment de 

477.648 persones, augment que suposa un 163,3%. 

Taula 1.1.8. Població aturada per províncies (2008-2014) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2n trim 2008 205.165 38.548 11.194 37.668 292.575 

2n trim 2014 550.460 88.779 34.297 96.688 770.224 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Un 71,5% del total de la població aturada es troba a la província de Barcelona; 

concretament, hi ha 550.460 persones desocupades. Aquest territori ha patit un 

increment de 345.295 persones sense feina, o el que és el mateix, ha incrementat el 

nombre de persones aturades en un 168,3%. Aquest augment desmesurat és el 

72,3% de l’increment total de Catalunya. 

Taula 1.1.9. Variació de la població aturada (2008-2014) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Variació (N) 345.295 50.231 23.103 59.020 477.649 

Variació (%) 168,3 130,3 206,4 156,7 163,3 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

En aquest cas, la província de Barcelona és la segona demarcació que encapçala la 

llista de majors increments. Només és superada per Lleida, que, des del 2008, ha 

patit un augment del 206,4% de persones aturades. 

Ambdues províncies se situen per sobre de la mitjana catalana, que ha patit un 

increment del 163,3% d’atur. 

Les xifres desagregades per sexes mostren que, entre el 2008 i el 2014, tant per a 

Barcelona com per al conjunt de Catalunya, són les dones les que presenten els 

increments més desproporcionats, molt per sobre de la mitjana. 

 

Les dones de la província de 

Barcelona han patit una 

reducció més intensa de la 

taxa d’ocupació que el 

global de Catalunya 



Mercat de treball, llars i desprotecció social 

 
 11 

Taula 1.1.10. Variació de la població aturada per sexes (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

Variació (N) 169.225 176.070 345.295 239.058 238.590 477.648 

Variació (%) 143,4 201,9 168,3 141,5 192,9 163,3 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

A la província de Barcelona, mentre que els homes han incrementat un 143,4% i 

169.225 el nombre de desocupats, les dones ho han fet de manera molt 

superior: en un 201,9% i 176.070 dones desocupades. 

Per al conjunt de Catalunya els increments han estat més lleus, concretament, un 

141,5% els homes (239.058 homes sense feina) i un 192,9% les dones (238.590 

dones sense feina). 

Taula 1.1.11. Taxes d’atur per sexes (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 7,3 6,8 7,1 7,7 7,2 7,5 

2014 20,0 19,7 19,9 20,5 20,2 20,3 

variació en p.p 12,7 12,9 12,8 12,8 13,0 12,8 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

L’anàlisi de les taxes d’atur mostra l’increment sense precedents de la incidència de 

l’atur en la població treballadora. Si bé el 2008 la taxa d’atur catalana era del 7,5%, 

el 2014 és del 20,3%, exactament 12,8 punts percentuals superior. 

Les xifres per a la província de Barcelona no són millors. En el mateix període, s’ha 

passat d’una taxa del 7,1% al 19,9%, també 12,8 punts percentuals més. 

Per sexes i província, es comprova que la taxa d’atur masculina és 

lleugerament superior a la femenina (20% els homes i 19,7% les dones, el segon 

trimestre del 2014). Aquesta tendència també es dóna en el conjunt del territori 

català (20,5% la masculina i 20,2% la femenina). 

Això no obstant, les taxes d’atur a la província de Barcelona són lleugerament 

inferiors a la del total català, i és així tant per als homes com per a les dones. 

Entre el 2008 i el 2014, el major increment en punts percentuals de les taxes 

d’atur l’han patit les dones, tant per al cas de la província de Barcelona com 

per al global de Catalunya. Elles pateixen increments entorn a 13 punts, mentre 

que els homes ho fan en 12,8 punts. 

 

Salarització 

La població assalariada de 16 i més anys a Catalunya, el segon trimestre del 2014, 

és de 2.529.625 persones. En comparació amb l’any 2008, hi ha 517.028 persones 

menys treballant com a assalariades (17% de reducció). 

Amb un total de 770.224 

persones aturades, 550.460 

es troben a la província de 

Barcelona. Les dones 

presenten els increments 

més elevats d’atur 

Les dones, malgrat 

presentar unes taxes d’atur 

lleugerament inferiors a les 

dels homes, han patit els 

increments més rellevants i 

superiors a la mitjana 

catalana 
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Taula 1.1.12. Població assalariada per províncies (2008-2014) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2n trim 2008 2.294.601 287.955 158.065 306.032 3.046.653 

2n trim 2014 1.881.380 251.518 142.422 254.305 2.529.625 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Del total de població assalariada, el 74,4% es troba a la província de Barcelona 

(1.881.380 persones assalariades) i del total de reducció que s’ha donat en aquests 

sis anys en el conjunt català, el 80% l’ha sofert aquesta demarcació (-413.221 

persones assalariades, i un -18%). 

 

Taula 1.1.13. Variació de la població assalariada per províncies (2008-2014) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Variació (N) -413.221 -36.437 -15.643 -51.727 -517.028 

Variació (%) -18,0 -12,7 -9,9 -16,9 -17,0 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

La província de Barcelona és la que ha patit la major reducció de població 

assalariada des del 2008, concretament un 18,0% de decreixement, resultat 

superior a la mitjana catalana, que ha estat del -17,0%. 

Les xifres desagregades per sexes reflecteixen que, entre el 2008 i el 2014, tant 

homes com dones han patit una reducció important de població assalariada, però en 

el cas dels homes aquesta reducció ha estat més intensa, tant per a la província de 

Barcelona com per al total català. 

 

Taula 1.1.14. Variació de la població assalariada per sexes (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 1.217.741 1.076.860 2.294.601 1.637.747 1.408.904 3.046.651 

2014 930.578 950.803 1.881.381 1.265.808 1.263.819 2.529.627 

variació (N) -287.163 -126.057 -413.220 -371.939 -145.085 -517.024 

variació (%) -23,6 -11,7 -18,0 -22,7 -10,3 -17,0 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Concretament, i per a la demarcació analitzada, hi ha hagut una reducció de 

287.163 homes assalariats (-23,6%); mentre que en el cas de les dones, el 

decreixement ha estat de 126.057 dones assalariades (-11,7%). 

Per al conjunt català, la reducció d’assalariats ha estat més lleu, però igualment 

destacable (-22,7%);  en canvi, la reducció d’assalariades ha estat del 10,3%. 
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Taula 1.1.15. Taxes de salarització per sexes (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 81,3 89,6 85,0 80,1 88,5 83,8 

2014 80,1 88,1 84,0 79,3 87,5 83,2 

variació en p.p -1,2 -1,5 -1,0 -0,8 -1,0 -0,6 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

L’anàlisi de les taxes de salarització mostra una reducció general tant de la 

província de Barcelona com del global català. També els homes i les dones 

han reduït aquesta taxa. 

La província de Barcelona té una taxa de salarització superior a la catalana, tant el 

2008 com el 2014. Per tant, podem deduir que el treball per compte propi té més pes 

a la resta de províncies. 

Per sexes i província, cal destacar que les dones sempre han tingut una taxa de 

salarització superior a la masculina, tendència que continua el 2014, i que 

s’explica perquè es manté una major proporció d’homes que de dones que 

treballen per compte propi (autònoms, empresaris, etc.). 

La tendència per sexes per al conjunt de Catalunya deixa veure com la taxa de 

salarització femenina (87,5%) continua sent superior a la masculina (79,3%). 

 

Temporalitat 

La temporalitat és un indicador que ens apropa a conèixer els nivells d’estabilitat 

laboral del mercat de treball.  

Les persones assalariades amb contracte temporal a Catalunya el segon trimestre 

del 2014 són 464.786, el que significa un 18,4% del total de la població que treballa 

per compte aliè. 

Taula 1.1.16. Població assalariada per tipus de contracte i per províncies (2008-2014) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Temporal 2n trim 2008 476.125 71.464 33.618 85.746 666.953 

 
2n trim 2014 332.306 50.286 20.907 61.287 464.786 

Indefinit 2n trim 2008 1.818.476 216.491 124.447 220.286 2.379.700 

 
2n trim 2014 1.549.074 201.232 121.515 193.018 2.064.839 

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

El segon trimestre del 2014, a la província de Barcelona hi ha un 71,5% del total 

de la població assalariada amb contracte temporal (332.306 persones 

assalariades) i un 75% del total de la població assalariada amb contracte 

indefinit (1.549.074 persones assalariades). 

 

La taxa de salarització a la 

província de Barcelona és 

superior a la mitjana 

catalana. I la taxa femenina 

és molt superior a la 

masculina, tant a la 

província de Barcelona com 

pel conjunt català 
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Taula 1.1.17. Variació de la població assalariada per tipus de contracte i per províncies 

(2008-2014) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Temporal Variació (N) -143.819 -21.178 -12.711 -24.459 -202.167 

 
Variació (%) -30,2 -29,6 -37,8 -28,5 -30,3 

Indefinit Variació (N) -269.402 -15.259 -2.932 -27.268 -314.861 

 
Variació (%) -14,8 -7,0 -2,4 -12,4 -13,2 

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

L’evolució de la població assalariada tant temporal com indefinida, en aquests 

darrers anys, permet veure que totes les províncies presenten resultats negatius, 

però la pèrdua de població assalariada temporal ha estat més notable en xifres 

relatives. 

Si ens centrem en la província de Barcelona, es pot dir que la reducció de la 

població assalariada temporal (-30,2% i 143.819 persones assalariades menys) és 

similar a la que ha patit el conjunt català. Per contra, la reducció de població 

assalariada amb contracte indefinit (-14,8% i 269.402 persones assalariades menys) 

ha estat superior a la de la mitjana catalana    (-13,2%). 

Les dades desagregades per sexes evidencien com, entre el 2008 i el 2014, la 

major incidència de destrucció d’ocupació ha estat temporal i l’han patida tant 

els homes com les dones. En aquest cas, però, ha recaigut amb major força sobre 

els homes (-34,3% ells i un -26,3%,elles). 

Taula 1.1.18. Variació de la població assalariada per sexes a la província de Barcelona 

(2008-2014) 

 
2n trimestre 2008 2n trimestre 2014 Variació (N) Variació (%) 

 
Temporal Indefinit Temporal Indefinit Temporal Indefinit Temporal Indefinit 

Homes 232.074 985.667 152.380 778.198 -79.694 -207.469 -34,3 -21,0 

Dones 244.051 832.809 179.927 770.876 -64.124 -61.933 -26,3 -7,4 

Total 476.125 1.818.476 332.307 1.549.074 -143.818 -269.402 -30,2 -14,8 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Pel que fa a la destrucció d’ocupació estable, els homes també presenten una 

reducció superior a la de les dones (-21% ells davant d’un -7,4% elles).  

Els homes són els que han patit la major pèrdua de població assalariada, sobretot 

indefinida, en xifres relatives. 

Taula 1.1.19. Taxes de temporalitat per sexes (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 19,1 22,7 20,7 20,8 23,1 21,9 

2014 16,4 18,9 17,7 17,3 19,4 18,4 

variació en p.p -2,7 -3,8 -3,0 -3,5 -3,7 -3,5 
 Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

La província de Barcelona 

ha patit en major mesura la 

destrucció d’ocupació 

estable que la resta de 

províncies 
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L’anàlisi de les taxes de temporalitat constata, però, que són les dones les que 

pateixen en major mesura la temporalitat, malgrat l’evolució que acabem 

d’analitzar. 

La tendència, tant per als homes com per a les dones, ha estat de reducció de les 

taxes de temporalitat, dada gens positiva, ja que la menor incidència de la 

temporalitat en el mercat de treball es deu a una alta destrucció d’ocupació temporal 

que no es converteix en ocupació indefinida, sinó que simplement desapareix. La 

menor destrucció d’ocupació indefinida contribueix a reduir la taxa de temporalitat, 

sense que signifiqui una millora de l’estabilitat laboral. 

Si bé la província de Barcelona patia una taxa de temporalitat del 20,7% el 

2008, el 2014 aquesta taxa es redueix al 17,7%. El conjunt de Catalunya passa 

d’una taxa del 21,9% al 18,4%, una reducció lleugerament superior a la de la 

província de Barcelona. 

Per sexes i per a la província de Barcelona, es pot veure com la major reducció la 

presenten les dones (3,8 punts percentuals menys), ja que els homes han reduït en 

2,7 punts. 

La diferència entre sexes és molt significativa, ja que malgrat la major reducció 

de la taxa de temporalitat femenina, les dones mantenen una elevada taxa del 

18,9%, mentre que la dels homes és del 16,4%, 2,5 punts percentuals de diferència 

en detriment de les dones. 

 

 

1.2. Cerca activa de feina 

En aquest capítol hem volgut conèixer quins canals utilitzen les persones que 

busquen feina. L’Enquesta de població activa (EPA) formula una sèrie de preguntes 

a totes les persones que diuen cercar feina de manera activa i que no n’han trobat 

cap en la qual es puguin incorporar en un termini de tres mesos. 

Les opcions que preveu l’EPA són, entre altres, contactar amb una oficina 

d’ocupació pública, establir contacte amb empresaris o empresàries, posar o 

contestar anuncis de premsa, radio…, fer entrevistes de feina, buscar finançament o 

fer gestions per obtenir permisos o llicències per establir-se pel seu compte o cercar 

mitjans per fer-ho… 

Concretament, ens hem centrat en les persones aturades de 16 a 64 anys que 

cerquen feina activament, obviant en aquest cas la població ocupada que també 

cerca feina.  

A l’hora d’analitzar els resultats, hem ordenat de major a menor les opcions més 

escollides per les persones aturades a la província de Barcelona. En aquest cas, el 

canal de cerca de feina més emprat és la consulta amb la família, els amics i 

els sindicats. Un 78,9% del total d’aquest col·lectiu que busca feina activament 

ha optat per aquesta via com a recurs de cerca. 

Malgrat la notable reducció 

de la temporalitat 

femenina, les dones 

continuen estant més 

afectades per la inestabilitat 

laboral que els homes 
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Les opcions per ordre d’importància han estat: 

1. Consulta amb la família, els amics i els sindicats: 78,9% del total i 420.468 

persones aturades. 

2. Consulta d’ofertes de treball (premsa, ràdio, taulers d’anuncis…): 75,2% del 

total i 400.902 persones aturades. 

3. Establir contacte amb empresaris i empresàries: 72% del total i 383.932 

persones aturades. 

4. Ha contactat amb una oficina d’ocupació pública: 64,6% del total i 344.305 

persones aturades. 

5. Posar o contestar anuncis de premsa, radio...: 44,7% del total i 238.068 

persones aturades. 

6. Ha contactat amb una oficina d’ocupació privada o s’ha apuntat a borses 

d’ocupació: 31,4% del total i 167.118 persones aturades. 

7. Espera una trucada d’una oficina d’ocupació pública: 26,9% i 143.479 

persones aturades. 

8. Ha fet exàmens o entrevistes: 19,8% del total i 105.450 persones aturades. 

9. Espera resultats d’una sol·licitud de treball: 18,1% i 96.389 persones aturades. 

Gràfic 1.2.1. Principals canals de cerca de feina activa a la província de Barcelona (2n 

trimestre del 2014) 

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

Aquesta llista mostra, per una banda, els principals canals de cerca de feina per part 

de les persones aturades, però, malauradament, també deixa veure la delicada 

situació que pateixen. És alarmant que només un 19,8% del total hagi realitzat 

18,1% 

19,8% 

26,9% 

31,4% 

44,7% 

64,6% 

72,0% 

75,2% 

78,1% 
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Contacte oficina ocupació privada 
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Contacte oficina ocupació pública 

Contacte amb empresaris/es 

Consulta ofertes de treball (premsa, ràdio,…) 

Consulta família, amics, sindicats 

El canal de cerca de feina 

més emprat és la consulta 

amb la família, els amics i 

els sindicats 



Mercat de treball, llars i desprotecció social 

 
 17 

alguna entrevista de feina o hagi fet un examen, fet que suposa que més del 80% 

del total no s’ha entrevistat o no ha fet cap examen en les darreres quatre setmanes 

a l’entrevista de l’EPA. 

Aquest resultat demostra un escàs moviment d’ofertes de feina i poca 

reactivació del mercat de treball a la província de Barcelona, sobretot si tenim 

en compte els resultats següents: només un 18,1% del total de persones que 

cerquen feina activament es troben pendents d’una sol·licitud de treball 

(96.389 persones aturades), i només un 26,9% (143.479 persones aturades) 

espera una trucada d’una oficina d’ocupació pública. 

Cal dir que altres canals de cerca de feina, com ara haver buscat mitjans o 

finançament o haver fet gestions per establir-se pel seu compte, són canals amb 

dades poc fiables; el nivell de resposta no assoleix el mínim per considerar-se 

significatives i, per tant, interpretables estadísticament. 

És interessant comparar aquestes dades amb el conjunt de Catalunya, ja que es pot 

veure un  rànquing de canals de cerca de feina lleugerament diferent de l’observat 

per a la província de Barcelona. 

Gràfic 1.2.2. Principals canals de cerca de feina activa a Catalunya 
(2n trimestre del 2014) 

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

D’entrada cal destacar que, per al cas de Catalunya, sí que són significatives les 

dades obtingudes en relació amb el fet d’haver buscat mitjans per establir-se pel seu 

compte, mentre que, per a la província de Barcelona, no ho ha estat. En aquest cas, 

amb un escàs 0,9% i 6.366 persones que han afirmat haver fet aquesta gestió a 

l’hora de buscar feina activament. 

Una altra diferència es constata en el conjunt de Catalunya i en el contacte amb 

empresaris o empresàries. Per al total català, aquesta és la segona opció més 

triada, concretament per 558.855 persones aturades i un 75,5% sobre el total. 

Aquest canal, a la província de Barcelona, ha estat la tercera opció més emprada. 
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També hi ha diferències en el fet d’esperar resultats d’una sol·licitud de feina, ja que 

en el global català aquesta opció és la vuitena més triada (132.108 persones) 

mentre que per a la província de Barcelona és la novena ( 96.389 persones). 

En canvi, les persones aturades a la província de Barcelona tenen més 

probabilitat d’haver fet un examen o una entrevista de feina en les darreres 

setmanes que la mitjana catalana. Aquesta opció és la novena triada pel global 

català (126.503 persones) mentre que és la vuitena opció per a les persones 

aturades a la província de Barcelona (105.450 persones). 

La resta de canals de cerca de feina són emprats com a recurs per la població de la 

demarcació de Barcelona i pel total català en el mateix ordre, i destaca que el 

primer recurs emprat sigui la consulta amb la família, els amics i els sindicats 

per a ambdós casos. 

L’anàlisi per sexes a la província de Barcelona ha permès detectar algunes 

diferències entre homes i dones en relació amb l’ús de diferents canals de cerca de 

feina activa. 

En general, es pot dir que tant homes com dones opten pels mateixos canals de 

cerca de feina. El primer de tots és consultar amb els familiars, els amics i els 

sindicats per a ambdós casos. Un 80,2% dels homes i un 77,4% de les dones 

opten per aquest canal per mirar de trobar feina. 

Gràfic 1.2.3. Canals de cerca de feina per sexes a la província de Barcelona 
(2n trimestre del 2014) 

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

En segon lloc, tots dos opten per consultar ofertes de feina via premsa, ràdio, 

taulers d’anuncis... En el cas dels homes en un 75,5% i en el cas de les dones en 

un 75%. 
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En tercer lloc, a la província de Barcelona, la població aturada que cerca feina, tant 

si són homes com si són dones, mira d’establir contactes amb empresaris o 

empresàries. En aquest cas la proporció entre sexes és diferent: per al cas masculí 

suposa un 74,6% del total i per al cas femení és d’un 69,2%. 

En quart lloc, contactar amb una oficina d’ocupació pública és l’opció de cerca 

de feina per a un 65,8% d’homes i un 63,3% de dones. 

En cinquè lloc, un 42,9% del total d’homes i un 46,6% del total de dones opten per 

posar o contestar anuncis de premsa, ràdio, etc. En sisè lloc, el contacte amb una 

oficina d’ocupació privada és el canal de cerca de feina per a un 32,7% del total 

d’homes i per a un 29,9% del total de dones. 

En setè lloc, un 26,9% del total d’homes i un 27% del total de dones afirma esperar 

la trucada d’una oficina d’ocupació pública. 

Fins aquí els canals emprats tant per homes com per dones han seguit el mateix 

ordre; ara bé, així com el canal següent més emprat per les dones és haver fet 

exàmens o entrevistes de feina (20,6%), en el cas dels homes és esperar els 

resultats d’una sol·licitud de feina (19,5%). 

Finalment, en darrer lloc per a les dones, trobem el canal d’espera de resultats d’una 

sol·licitud de feina (16,6% del total de dones aturades) i per als homes, haver fet 

exàmens o entrevistes de feina (19%). 

 

 

1.3. Efecte desànim de la població activa 

En aquest apartat hem volgut comptabilitzar les persones que han deixat de constar 

com a actives perquè no cerquen feina, tot i trobar-se a l’atur. Aquesta tendència 

explica l’efecte desànim que s’ha donat en aquests darrers anys a Catalunya i, en 

general, a tot l’Estat per la situació de destrucció d’ocupació, sostinguda en el temps 

fins fa ben poc, i la nul·la creació de llocs de treball. 

Aquesta informació l’obtenim a partir de l’Enquesta de població activa després de 

preguntar, a les persones entrevistades inactives, el motiu pel qual no busquen feina 

de manera activa. Considerarem que la persona està desanimada quan la resposta 

és que no cerca feina perquè creu que no la trobarà. Aquesta part de la població 

no és inactiva perquè estigui estudiant, perquè sigui jubilada o es dediqui a les 

tasques de la llar, sinó perquè no confia de trobar una feina encara que en cerqui. 

En aquests casos, doncs, es pot parlar d’inactivitat forçosa. 

A la província de Barcelona hi havia 8.094 persones desanimades el segon trimestre 

del 2008. Això suposava un 75,2% del total de la població inactiva desanimada. El 

2014 i també per a la província de Barcelona, aquesta població ha passat a 

quantificar-se en 22.086 persones, un 60,1% del total de persones desanimades. 

En aquest sentit, la població desanimada ha perdut pes relatiu a la província de 

Barcelona en aquests darrers anys, però en termes absoluts, el creixement ha 

Hi ha més dones que homes 

que han fet exàmens o 

entrevistes de feina, mentre 

que hi ha més homes que 

esperen els resultats d’una 

sol·licitud de feina 
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estat considerable. La pèrdua de pes relatiu es dóna per l’increment de la població 

inactiva total. 

 

Taula 1.3.1. Evolució de la població desanimada (2008-2014) 

 
2008 2014 variació (N) variació (%) 

Barcelona 8.094 22.086 13.992 172,9 

Catalunya 10.757 36.761 26.004 241,7 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

El fort càstig que ha rebut el mercat de treball al llarg d’aquests darrers anys, traduït 

en un deteriorament de les escasses ofertes de treball i en una alta destrucció 

d’ocupació, ha fet que, cada cop, més persones desisteixin de buscar feina de 

manera activa perquè consideren que no la trobaran. 

L’evolució entre el 2008 i el 2014 a la província de Barcelona mostra que s’ha 

incrementat en gairebé 14.000 el nombre de persones desanimades, 

creixement que suposa un 172,9% en aquests anys de crisi.  

Aquesta mateixa evolució, per al global català, ha estat més contundent en 

termes relatius, ja que ha suposat un augment del 241,7% i un total de 26.004 

persones desanimades. Aquest resultat s’explica pel fort augment de població 

desanimada a la resta de províncies. 

Taula 1.3.2. Percentatges d’inactivitat forçosa (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

2008 0,7% 0,7% 

2014 1,8% 2,2% 
 Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

Per tant, es pot dir que la població que és inactiva forçosament per desànim i poca 

confiança en el mercat de treball ha passat de suposar el 0,7% del total de la 

població inactiva a l‘1,8%, a la província de Barcelona. 

Per al global de Catalunya, si bé també es partia d’un 0,7% de població inactiva 

involuntària el 2008, el 2014 la proporció ha pujat fins al 2,2%, per l’increment 

accentuat de l’efecte desànim a la resta de províncies catalanes.  

 

 

1.4. Tipus de jornada treballada 

 

Parcialitat 

En aquest apartat hem volgut conèixer l’evolució dels tipus de jornada, parcial i 

completa, des dels inicis del 2008 fins al 2014 a la província de Barcelona i a 

Catalunya. D’aquesta manera, es podrà conèixer quina ha estat l’evolució de la 

En xifres relatives, i des del 

2008, s’ha donat un 

increment accentuat de 

població inactiva per 

desànim en la cerca de feina 
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jornada a temps parcial i saber si les persones treballadores tenen més probabilitat 

de treballar a jornada parcial o no. 

La població ocupada de 16 a 64 anys que treballa a jornada completa a 

Catalunya, el segon trimestre del 2014, és de 2.531.373. En aquests darrers sis 

anys, hi ha hagut una pèrdua de 659.770 persones que treballen a temps 

complet. Aquesta dràstica reducció suposa un 20,7% menys. 

La població ocupada de 16 a 64 anys que treballa a temps parcial a Catalunya, 

el segon trimestre del 2014, és de 484.058. En relació amb el 2008, aquest resultat 

suposa un increment de 56.730 persones. La tendència creixent de la 

parcialitat és d’un 13,3% d’increment. 

Taula 1.4.1. Població ocupada per tipus de jornada i per províncies 
(2n trimestre del 2014) 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

Completa 1.852.868 259.320 156.234 262.951 2.531.373 

Parcial 368.099 44.746 25.710 45.503 484.058 

Total 2.220.967 304.066 181.944 308.454 3.015.431 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

A la província de Barcelona, i en xifres relatives, s’ha produït la reducció més 

acusada de població ocupada a temps complet. Concretament, la pèrdua de 

població ocupada a jornada completa ha estat del 21,6% i 511.278 persones menys, 

mentre que per al conjunt de Catalunya la reducció ha estat del 20,7% i 659.770 

persones. Això indica que la resta de províncies han patit una destrucció d’ocupació 

a temps complet més lleu, tot i que totes presenten resultats negatius. 

Taula 1.4.2. Variació de la població ocupada per tipus de jornada (2008-2014) 

(N) Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

Completa -511.278 -57.185 -24.736 -66.571 -659.770 

Parcial 45.462 4.589 822 5.857 56.730 

(%) 
     Completa -21,6 -18,1 -13,7 -20,2 -20,7 

Parcial 14,1 11,4 3,3 14,8 13,3 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

En canvi, l’anàlisi de l’evolució de l’ocupació a temps parcial mostra una tendència 

creixent. Aquest creixement, que es dóna a totes les províncies catalanes, és força 

notable a la província de Barcelona, ja que ha estat del 14,1% i 45.462 persones 

ocupades a temps parcial més que el 2008, mentre que per al global català 

l’increment ha estat del 13,3%. Només Tarragona ha superat Barcelona en gairebé 1 

punt percentual (14,8% d’increment). 

Si analitzem l’evolució de la taxa de parcialitat, es constata un increment d’aquest 

indicador des del 2008, tant per a la demarcació de Barcelona com per al conjunt 

català. En el primer cas, s’ha passat d’una taxa de parcialitat del 12% al 16,6% i en 

el segon, de l’11,8% al 16,1%. 

La incidència de la parcialitat és ben diferent entre homes i dones. Si analitzem les 

taxes de parcialitat entre homes i dones a la província de Barcelona, es constata que 

La taxa de parcialitat és 

superior a la província de 

Barcelona que al conjunt de 

Catalunya 
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les dones pateixen la parcialitat de manera més accentuada que els homes. Si bé 

els homes tenen una taxa de parcialitat del 9,3%, la de les dones creix fins al 

24,4%. Això sí, la tendència en aquests darrers anys ha estat creixent per a ambdós 

sexes. 

Taula 1.4.3. Taxes de parcialitat per sexes (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

2008 4,4 21,5 12,0 4,3 21,5 11,8 

2014 9,3 24,4 16,6 8,7 24,2 16,1 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

Per al global català també es constata que són les dones les que en major mesura 

treballen a temps parcial (24,2% de taxa de parcialitat femenina davant del 8,7% de 

la masculina). 

La distància, entorn de 15 punts percentuals entre taxes d’ambdós sexes, és 

molt significativa, i es constata que la parcialitat és bàsicament protagonitzada 

per les dones. 

Davant aquests resultats tan negatius per a les dones, resulta necessari conèixer els 

motius del treball a temps parcial. 

En general, si ens centrem en els resultats del segon trimestre del 2014 a la 

província de Barcelona, és significatiu veure que un 55% de tota la població ocupada 

que treballa a temps parcial ho fa de manera involuntària (201.913 persones 

ocupades), perquè ha buscat una feina a jornada completa, però no l’ha trobada. Per 

al global català aquesta proporció, no menor, arriba al 54,1% (261.348 persones 

ocupades). 

Taula 1.4.4. Motius del treball a temps parcial (2n trimestre del 2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Total 

% sobre 
el total 

Total 
% sobre 
el total 

Seguir cursos de formació 32.875 9,1 39.683 8,3 

Malaltia o incapacitat pròpia 4.744* -- 5.674*   -- 

Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran 37.177 10,3 51.969 10,9 

Altres obligacions familiars o personals 14.249 3,9 21.769 4,6 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 201.913 55,7 261.348 54,7 

No voler una ocupació de jornada completa 20.506 5,7 31.207 6,5 

Altres raons 55.693 15,4 71.467 15,0 

Total 362.413 100,0 477.443 100,0 
* Dades inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

Més de la meitat de la població que treballa a jornada parcial ho fa de manera 

involuntària, tant a la província de Barcelona com al global català. 

A la província de Barcelona, només un 5,6% de la població ocupada a temps parcial 

diu que no vol una ocupació a jornada completa (un 6,5% pel cas de Catalunya) i 

La parcialitat recau sobretot 

en les dones, tant a la 

província de Barcelona com 

per al conjunt del territori 

català 
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només un 9% treballa a temps parcial per seguir cursos de formació (un 8,2% per al 

conjunt català). 

Un 10,1%, a la demarcació de Barcelona, i un 10,8%, al conjunt del territori català, 

afirma treballar a jornada completa per tenir cura d’infants o d’adults malalts, 

persones amb discapacitat o gent gran. 

Taula 1.4.5. Variació dels motius de treballar a temps parcial (2008-2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
variació (N) variació (%) variació (N) variació (%) 

Seguir cursos de formació -33.759 -50,7 -41.856 -51,3 

Malaltia o incapacitat pròpia*      --  --   --   -- 

Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran -3.764 -9,2 -6.283 -10,8 

Altres obligacions familiars o personals -41.873 -74,6 -53.269 -71,0 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 127.796 172,4 161.554 161,9 

No voler una ocupació de jornada completa -20.680 -50,2 -24.858 -44,3 

Altres raons 15.803 39,6 21.188 42,1 

Total 45.461 14,1 56.732 13,3 
* Dades inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

L’evolució entre el 2008 i el 2014 evidencia uns increments molt notables de la 

població ocupada que treballa a temps parcial de manera involuntària. A la 

província de Barcelona, en aquests darrers anys, s’ha donat un augment de 127.796 

persones ocupades i un 172,4% més, i en el conjunt català l’increment ha estat de 

161.554 persones ocupades i un 161,9% més. 

També és destacable la forta reducció de població que per poder seguir cursos 

de formació opta per la jornada parcial (-50,7% a Barcelona i -51,3% per a la 

mitjana catalana). I també es redueix la població ocupada que treballa a temps 

parcial per atendre altres obligacions familiars o personals (-74,6% per 

Barcelona i -71,0% per al global català). 

Si fem la mateixa anàlisi entre homes i dones, cal destacar la gran proporció 

d’ambdós sexes que afirma no haver trobat una ocupació a temps complet.  

Per al segon trimestre del 2014, a la província de Barcelona, hi ha un 65,7% 

d’homes (70.029 ocupats) que pateix parcialitat involuntària, i un 50,4% de 

dones (131.884 ocupades). 

1.4.6. Motius de parcialitat per sexes a la província de Barcelona (2n trimestre del 2014) 

 
2014 

 
Homes 

% sobre 
el total 

Dones 
% sobre 
el total 

Seguir cursos de formació 12.088 11,3 20.786 7,9 

Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran 2.396*  -- 34.782 13,3 

Altres obligacions familiars o personals 0*  -- 14.249 5,4 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 70.029 65,7 131.884 50,4 

No voler una ocupació de jornada completa 2.160*  -- 18.346 7,0 

Altres raons 16.635 15,6 39.058 14,9 
Total 103.308 100,0 259.105 100,0 

* Dades inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

Augmenta de manera 

considerable la població 

que treballa a temps parcial 

de manera involuntària 
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L’anàlisi per sexes1 també mostra com el treball a temps parcial per tenir cura 

d’infants o d’adults malalts és molt sovint triat per les dones (13,3% del total de 

dones i 34.782 dones ocupades), mentre que per als homes no hi ha ni xifres 

significatives que puguin ser analitzades. 

La taula també evidencia que, mentre els resultats dels homes són en la majoria poc 

significatius, els obtinguts per a les dones mostren una gran relació entre la jornada 

a temps parcial i les tasques domesticofamiliars. 

1.4.7. Evolució dels motius de parcialitat per sexes a la província de Barcelona 
(2008-2014) 

 
Variació (N) Variació (%) 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

Seguir cursos de formació -18.168 -15.592 -33.760 -60,0 -42,9 -50,7 

Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran   -- -6.159 -3.763  -- -15,0 -9,2 

Altres obligacions familiars o personals   -- -35.582 -41.872  -- -71,4 -74,6 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 58.202 69.594 127.796 492,1 111,7 172,4 

No voler una ocupació de jornada completa  -- -17.166 -20.680  -- -48,3 -50,2 

Altres raons 5.875 9.928 15.803 54,6 34,1 39,6 

Total 41.311 4.152 45.463 63,4 1,6 14,1 
* Dades inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

És rellevant, tant per al cas dels homes com per al cas de les dones a la 

província de Barcelona, l’increment desmesurat de població ocupada que pateix 

parcialitat involuntària, però han estat els homes els que presenten les xifres 

relatives més destacables. 

Concretament, en sis anys s’han incrementat en un 492,1% i 58.202 els homes 

que treballen a temps parcial involuntàriament i en un 111,7% i 69.594 les dones 

ocupades a temps parcial. 

També és significativa la reducció de casos de parcialitat per seguir cursos de 

formació tant per a homes com per a dones, però en el cas dels homes la reducció 

ha estat més notable (-60% i 18.168 homes menys). En el cas de les dones, la 

reducció ha estat del 42,9% i 15.592 dones ocupades menys pel mateix motiu. 

No voler una ocupació a jornada completa és rellevant en el cas de les dones: hi ha 

hagut una reducció de 20.680 dones per aquest motiu que han reduït en 20.680 

dones per aquest motiu, fet que suposa un decreixement del -48,3%. El cas dels 

homes no és comparable, ja que les xifres no són significatives. 

Amb tot això, s’ha constatat un notable increment de població ocupada que 

treballa a temps parcial, amb més incidència a la província de Barcelona que a 

la resta del territori català. A més, un tret negatiu és el fet que també hagi 

augmentat el temps parcial involuntari. I, sobretot, que siguin les dones les 

que continuen treballant en major mesura amb jornades parcials per tenir cura 

de fills i familiars malalts. 

                                                           
1 El motiu “malaltia o incapacitat pròpia” s’ha obviat en l’anàlisi per sexes perquè no és 
significatiu en cap dels dos casos. 
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Hores efectives de feina 

Sabent que la tendència en aquests darrers anys ha estat d’increment de l’ocupació 

a temps parcial i que, per tant, si actualment hi ha un lleu creixement d’ocupació es 

deu, en part, a aquest repartiment del treball entre més persones contractades a 

temps parcial, és important analitzar les hores efectives de feina. Aquestes hores 

són les hores setmanals reals treballades per persones assalariades la setmana de 

referència, quan se’ls va fer l’enquesta (EPA), independentment de les hores que 

constin en el seu contracte. La resposta “altres” engloba la població assalariada que 

no ha sabut contestar la pregunta i els que no han treballat la setmana de referència. 

En aquest sentit, a Catalunya i a la província de Barcelona, el segon trimestre del 

2014, entorn del 48% de la població assalariada ha treballant entre 40 i 45 hores 

reals durant la setmana anterior a l’enquesta. La següent major proporció la 

trobem en l’interval de menys de 30 hores efectives de feina. Per a la província 

de Barcelona hi ha un 19,2% del total i per al conjunt català hi ha un 18,4% del 

total. 

 

Taula 1.4.8. Percentatge de població assalariada i hores efectives de feina 
(2n trimestre del 2014) 

 
Barcelona Catalunya 

 
2n trim 2014 

% sobre 
el total 

2n trim 2014 
% sobre 
el total 

Menys de 30 hores setmanals 360.502 19,2 464.899 18,4 

De 30 a menys de 35 hores setmanals 194.654 10,3 253.937 10,0 

De 35 a menys de 40 hores setmanals 209.847 11,2 300.986 11,9 

De 40 a menys de 45 hores setmanals 907.104 48,2 1.222.646 48,3 

45 hores setmanals i més 107.965 5,7 151.755 6,0 

Altres 101.308 5,4 135.403 5,4 

Total 1.881.380 100,0 2.529.626 100,0 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

 

Entorn del 10% del total de població assalariada treballa entre 30 i 35 hores 

setmanals tant per al cas català com per al barceloní, i entorn del 12% ho fa entre 35 

i 40 hores efectives de feina. 

Així doncs, hi ha una alta concentració de població assalariada que treballa 

més de 40 hores setmanals i una concentració notable de població assalariada 

que treballa menys de 30 hores setmanals, i la tendència és força semblant a la 

província de Barcelona i a la mitjana catalana. 

Si analitzem quina ha estat la tendència en aquests darrers anys, a grans trets es 

constata una forta reducció de les jornades treballades superiors a 35 hores, 

mentre que s’incrementen les persones assalariades que treballen menys de 

35 hores.  

Augmenta la població 

assalariada que treballa 

menys de 30 hores mentre 

que es redueix dràsticament 

la que treballa jornades 

superiors a 35 hores 
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A la província de Barcelona, s’ha donat un augment de l’11,4% de persones 

assalariades que treballen menys de 30 hores setmanals (36.946 persones més) i 

un augment també de l’11,4% de persones que treballen de 30 a 35 hores 

setmanals (19.846 persones més). Per contra, s’ha reduït notablement la població 

que treballa 45 i més hores (-101.196 persones assalariades i un -48,4%) i la 

població que treballa de 40 a 45 hores (-346.282 persones assalariades i un              

-27,6%). 

Taula 1.4.9. Evolució de la població assalariada i hores efectives (2008-2014) 

 
2008 2014 variació (N) variació (%) 

Menys de 30 hores setmanals 426.788 464.899 38.111 8,9 

De 30 a menys de 35 hores setmanals 227.658 253.937 26.279 11,5 

De 35 a menys de 40 hores setmanals 302.943 300.986 -1.957 -0,6 

De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.626.690 1.222.646 -404.044 -24,8 

45 hores setmanals i més 314.888 151.755 -163.133 -51,8 

Altres 147.684 135.403 -12.281 -8,3 

Total 3.046.651 2.529.626 -517.025 -17,0 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

També s’ha reduït la població assalariada que treballa entre 35 i 40 hores setmanals 

(-18.955 persones i una reducció del 8,3%). 

Com mostra la taula, la tendència general per a Catalunya és força similar. 

Només cal destacar que l’increment, en xifres relatives, de població assalariada que 

treballa menys de 30 hores ha estat superior a la província de Barcelona, mentre 

que la reducció de població assalariada que treballa entre 45 i més hores ha estat 

més intensa en el conjunt català que en la demarcació de Barcelona. 

L’anàlisi del percentatge sobre el total per sexes i a la província de Barcelona permet 

constatar que la majoria d’homes (58,5% del total d’assalariats) afirma treballar de 

40 a 45 hores setmanals. Això fa un total de 544.319 homes assalariats per al segon 

trimestre del 2014. Per al mateix interval d’hores, hi trobem un percentatge inferior, 

exactament d’un 38,2% sobre el total de dones assalariades, el que es tradueix en 

362.785 assalariades. 

Taula 1.4.10. Percentatge de població assalariada i’hores efectives de feina per sexes a 
la província de Barcelona (2n trimestre del 2014) 

 
2n trim 2014 % sobre el total 

Homes Menys de 30 hores setmanals 103.367 11,1 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 83.952 9,0 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 73.547 7,9 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 544.319 58,5 

 
45 hores setmanals i més 77.957 8,4 

 
Altres 47.435 5,1 

 
Total 930.577 100,0 

Dones Menys de 30 hores setmanals 257.135 27,0 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 110.702 11,6 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 136.299 14,3 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 362.785 38,2 

 
45 hores setmanals i més 30.008 3,2 

 
Altres 53.874 5,7 

 
Total 950.803 100,0 

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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També hi ha diferències entre homes i dones i les jornades de treball inferiors a 30 

hores efectives de feina. En el cas masculí només un 11,1% del total d’assalariats 

ha treballat en la setmana de referència menys de 30 hores efectives (103.367 

homes), mentre que, en el cas femení, hi trobem un elevat 27% i 257.135 dones 

assalariades. 

Aquests resultats concorden amb l’alta parcialitat femenina que s’ha vist 

anteriorment, ja que indiquen una major proporció de dones que treballen jornades 

de menys de 30 hores efectives, mentre que la proporció d’homes és notablement 

inferior. 

Taula 1.4.11. Evolució de població assalariada i hores efectives de feina per sexes a la 

província de Barcelona (2008-2014) 

 
2008 2014 variació (N) Variació (%) 

Homes Menys de 30 hores setmanals 84.582 103.367 18.785 22,2 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 78.290 83.952 5.662 7,2 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 97.938 73.547 -24.391 -24,9 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 758.799 544.319 -214.480 -28,3 

 
45 hores setmanals i més 154.112 77.957 -76.155 -49,4 

 
Altres 44.019 47.435 3.416 7,8 

 
Total 1.217.740 930.577 -287.163 -23,6 

Dones Menys de 30 hores setmanals 238.972 257.135 18.163 7,6 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 96.517 110.702 14.185 14,7 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 130.864 136.299 5.435 4,2 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 494.587 362.785 -131.802 -26,6 

 
45 hores setmanals i més 55.049 30.008 -25.041 -45,5 

 
Altres 60.872 53.874 -6.998 -11,5 

 
Total 1.076.861 950.803 -126.058 -11,7 

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

Les variacions entre el 2008 i el 2014 entre sexes han estat diferents en alguns 

casos. Mentre s’ha reduït el nombre d’homes assalariats que treballen de 35 a 

menys de 40 hores setmanals (-24,9% i -24.391 hores), s’ha incrementat el nombre 

d’assalariades (4,2% de creixement i 5.435 assalariades més). 

També hi ha diferències notables en la intensitat dels increments i de les reduccions 

entre el període estudiat. Si bé ha augmentat en un 22,2% els homes que treballen 

menys de 30 hores (18.785 homes més), les dones només ho han fet en un 7,6% 

(18.163 dones més). 

En canvi, trobem un increment molt superior, en termes relatius, de dones que 

treballen de 30 a 35 hores setmanals (14,7% d’augment i 14.185 dones) mentre que 

en el cas dels homes, l’augment ha estat del 7,2% i 5.662 homes assalariats més. 

No obstant això, tant homes com dones destaquen per la forta reducció de població 

assalariada que treballa 45 i més hores efectives de feina, un -49,4% i un -45,5%, 

respectivament. Aquesta forta reducció suposa 76.155 homes i 25.041 dones 

menys, entre el 2008 i el 2014 a la província de Barcelona. 

També és destacable la reducció d’homes (-28,3% i -214.480 assalariats) i de dones 

(-26,6% i -131.802 assalariades) que treballen entre 40 i 45 hores reals. 

Les dones treballen 

jornades inferiors a 30 

hores en major proporció 

que els homes 
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Aquest capítol ha fet evident la tendència cap al repartiment del treball que 

pateix el mercat de treball. L’increment de la parcialitat, mentre es destrueix 

ocupació a temps complet,  l’increment de les jornades de treball inferiors a 30 

hores i les reduccions de les jornades superiors a 35 hores efectives, així ho 

demostren. 

 

 

1.5. La qualificació dels llocs de treball i els nivells d’estudis 

En aquest capítol hem volgut conèixer els nivells de sobrequalificació que pateix la 

població treballadora al nostre país i, en concret, a la província de Barcelona. 

Les dades referents a la qualificació que ofereix l’Enquesta de població activa fan 

referència a la qualificació del lloc de treball que ocupa un individu, mentre que amb 

les dades referents als nivells d’estudis estem analitzant la formació assolida per la 

persona ocupada. 

En aquest apartat hem creuat ambdues variables (qualificació del lloc de treball i 

nivell d’estudis de la persona) per conèixer l’encaix entre el capital humà i les 

ocupacions del nostre mercat de treball, entenent que un nivell de formació superior 

al que requereix un lloc de treball ocupat comporta sobrequalificació de la persona 

treballadora. 

Per dur a terme aquesta anàlisi, hem agrupat els grups professionals o ocupacions 

de la Classificació nacional d’ocupacions CNO11 (directors i gerents, tècnics i 

professionals científics i intel·lectuals, tècnics i professionals de suport, persones 

empleades comptables i administratives, treballadors dels serveis de restauració, 

treballadors qualificats del sector agrícola, ramader, forestal i pesquer, artesans i 

persones qualificades de les indústries manufactureres i la construcció, operadors 

d’instal·lacions, ocupacions elementals, ocupacions militars) en les categories: 

qualificació alta, mitjana i baixa. Hem obviat els resultats de les ocupacions militars 

perquè són xifres poc significatives i també hem deixat fora d’aquest creuament les 

ocupacions relacionades amb els serveis de restauració per considerar-les un grup 

molt heterogeni pel que fa a les ocupacions que engloba. En aquest cas, no el 

relacionarem a cap nivell de qualificació. 

Pel que fa al nivell d’estudis, hem seguit l’actualitzada Classificació nacional 

d’educació CNED2014, que estableix una nova classificació per als diferents nivells 

d’estudis assolits que hem agrupat en: analfabets i educació primària, educació 

secundària de 1a etapa, educació secundària de 2a etapa i estudis superiors. És per 

aquest motiu que els resultats treballats només es refereixen al segon trimestre del 

2014. No hem pogut fer la comparativa amb anys anteriors, ja que aquesta nova 

classificació de nivells educatius provoca un tall de sèrie en l’Enquesta de població 

activa. 

En aquest sentit, les categories professionals segons el nivell de qualificació 

quedarien agrupades de la següent manera: 
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- Persones ocupades sense qualificació i amb qualificació baixa: ocupacions 

elementals + operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors. 

- Persones ocupades amb qualificació mitjana: persones empleades comptables, 

administratives i altres + persones treballadores qualificades en el sector agrícola, 

ramader, forestal i pesquer + artesans i persones treballadores qualificades de les 

indústries manufactureres i de la construcció. 

- Persones ocupades amb qualificació alta: directors i gerents + tècnics i 

professionals científics i intel·lectuals + tècnics i professionals de suport. 

Taula 1.5.1. Nivells de qualificació i nivells d’estudis assolits (2n trimestre del 2014) 

 
Analfabets i 

educació primària 
Educació 

secundària 1a etapa 
Educació 

secundària 2a etapa 
Estudis 

superiors 
Total 

Barcelona Sense o baixa qualificació 90.201 173.262 75.662 44.225 383.350 

 Qualificació mitjana 36.671 112.190 133.171 193.593 475.625 

 Alta qualificació 1.813* 25.790 71.622 537.635 636.860 

 Serveis de restauració, personals i comerç 33.305 123.723 127.482 100.432 384.942 

 Forces armades  --  -- 602*  -- 602* 

 Total 161.990 434.965 408.539 875.885 1.881.379 

Catalunya Sense o baixa qualificació 113.500 245.446 111.373 61.050 531.369 

 Qualificació mitjana 51.809 174.087 185.942 249.158 660.996 

 Alta qualificació 4.151* 38.885 93.328 678.507 814.871 

 Serveis de restauració, personals i comerç 40.590 175.547 177.286 127.584 521.007 

 Forces armades  -- 275* 1.106*  -- 1.381* 

 Total 210.050 634.240 569.035 1.116.299 2.529.624 
* Dades inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

La taula ens dóna informació sobre la població assalariada a Catalunya segons el 

nivell d’estudis assolit i el nivell de qualificació de la seva ocupació.  

Per a la província de Barcelona, el segon trimestre del 2014 hi ha 44.225 persones 

assalariades amb estudis superiors que ocupen un lloc de treball amb baixa 

qualificació o sense qualificació, a la vegada que hi ha 193.593 persones 

assalariades amb el mateix nivell d’estudis que desenvolupen una ocupació de 

qualificació mitjana. 

Altrament, hi ha 75.662 persones assalariades que amb un nivell d’estudis de 

secundària de 2a etapa treballen en una ocupació amb escassa qualificació. 

Aquest grup de persones assalariades es poden considerar sobrequalificades, ja 

que tenen un nivell d’estudis superior al requerit pel lloc de treball que ocupen. 

En total, en aquesta demarcació, hi ha 313.480 persones assalariades 

sobrequalificades, un 16,7% del total de la població assalariada a la província 

de Barcelona. 

Per al conjunt de Catalunya, aquesta xifra ascendeix a 421.581 persones 

assalariades, i també suposa un 16,7% del total de la població assalariada catalana. 
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Taula 1.5.2. Distribució de la població assalariada per nivells de qualificació 
(2n trimestre del 2014) 

 
Total % sobre el total 

Barcelona Sense o baixa qualificació 383.350 20,4 

 
Qualificació mitjana 475.625 25,3 

 
Alta qualificació 636.860 33,9 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 384.942 20,5 

 
Forces armades 602*  -- 

 
Total 1.881.379 100,0 

Catalunya Sense o baixa qualificació 531.369 21,0 

 
Qualificació mitjana 660.996 26,1 

 
Alta qualificació 814.871 32,2 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 521.007 20,6 

 
Forces armades 1.381*  -- 

 
Total 2.529.624 100,0 

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

 

Si s’analitza quina és la distribució percentual de la població assalariada que treballa 

a la província de Barcelona en relació amb els llocs de treball que ocupen, és 

remarcable l’alt percentatge de persones que s’ocupen en llocs de treball d’escassa 

qualificació. Concretament, un 20,4% de la massa assalariada té una ocupació de 

baix nivell (383.350 persones assalariades). 

A més, hi ha un 25,3% de persones assalariades que treballen en ocupacions de 

qualificació mitjana (475.625 persones assalariades). I un 33,9% de la població 

assalariada ocupa un lloc de treball d’alta qualificació (636.860 persones 

assalariades). 

El grup de serveis de restauració, personals i comerç, al qual no s’ha relacionat cap 

nivell de qualificació, engloba un 20,5% del total de la població assalariada a la 

demarcació de Barcelona. 

El comportament del conjunt català és força similar al que hem vist per a Barcelona, 

però, si bé la mitjana catalana presenta un percentatge superior de població 

assalariada que treballa en llocs de treball poc qualificats (21% i 531.369 persones 

assalariades), també presenta un lleuger percentatge inferior de població que 

treballa en ocupacions d’alta qualificació (32,2% i 814.871 persones assalariades). 

Per tant, al global català, hi ha un major pes de població assalariada que treballa en 

ocupacions de mitjana qualificació que a la província de Barcelona. 

Per al cas dels serveis de restauració, el percentatge pel conjunt català és similar al 

vist per a la demarcació, concretament d’un 20,6%. 
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Taula 1.5.3. Nivells de qualificació i nivells d’estudis per sexes a la província de 

Barcelona (2n trimestre del 2014) 

 
Analfabets i 

educació primària 
Educació secundària 

1a etapa 
Educació secundària 

2a etapa 
Estudis 

superiors 
Total 

Homes Sense o baixa qualificació 43.138 87.364 46.391 30.353 207.246 

 Qualificació mitjana 27.189 85.811 71.085 75.996 260.081 

 Alta qualificació 1.813* 19.904 50.516 252.708 324.941 

 Serveis de restauració, personals i comerç 11.603 46.234 42.772 37.098 137.707 

 Forces armades  --  -- 602*  -- 602* 

 Total 83.743 239.313 211.366 396.155 930.577 

Dones Sense o baixa qualificació 47.063 85.898 29.271 13.872 176.104 

 Qualificació mitjana 9.482 26.379 62.086 117.597 215.544 

 Alta qualificació 
 

5.886* 21.107 284.927 311.920 

 Serveis de restauració, personals i comerç 21.701 77.489 84.710 63.334 247.234 

 Forces armades  --  --  --  --  -- 

 Total 78.246 195.652 197.174 479.730 950.802 
* Dades inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

 

L’anàlisi per sexes i per a la província de Barcelona permet veure una lleugera 

diferència entre homes i dones i els nivells de qualificació en relació amb els nivells 

d’estudis assolits.  

En el cas dels homes, hi ha 30.353 assalariats amb un nivell d’estudis alt que 

ocupen un lloc de treball d’escassa qualificació i 75.996 assalariats que, amb el 

mateix nivell d’estudis, tenen una ocupació amb una qualificació mitjana. Altrament, 

hi ha 46.391 homes assalariats ocupant un lloc de treball d’escassa qualificació que 

tenen un nivell de formació assolit de secundària de 2a etapa. 

Per tant, hi ha 152.740 homes assalariats sobrequalificats el segon trimestre 

del 2014, a la província de Barcelona. 

En el cas de les dones, trobem 13.872 assalariades amb estudis superiors que 

ocupen un lloc de treball d’escassa qualificació i 117.597 assalariades que amb el 

mateix nivell d’estudis tenen una ocupació de qualificació mitjana. A més, hi ha 

6.266 assalariades amb estudis de secundària de 2a etapa que ocupen un lloc de 

treball d’escassa qualificació. 

Així doncs, hi ha 160.740 dones assalariades sobrequalificades el segon 

trimestre del 2014, a la província de Barcelona. 

Aquestes dades entre homes i dones permeten veure que, si bé hi ha un 16,4% del 

total d’homes assalariats que pateixen sobrequalificació en el lloc de treball, el 

percentatge femení és lleugerament superior, d’un 16,9% del total de dones 

assalariades. 

 

 

El desencaix entre la 

formació assolida i 

l’ocupació de les dones és 

superior al dels homes. Elles 

pateixen major 

sobrequalificació a la 

província de Barcelona 
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Taula 1.5.4. Nivells de qualificació i nivells d’estudis per sexes Catalunya 
(2n trimestre del 2014) 

 
Analfabets i 

educació primària 
Educació secundària 

1a etapa 
Educació secundària 

2a etapa 
Estudis 

superiors 
Total 

Homes Sense o baixa qualificació 58.159 128.488 65.929 42.837 295.413 

 Qualificació mitjana 39.226 132.601 101.637 103.648 377.112 

 Alta qualificació 3180* 29.809 62.842 313.785 409.616 

 Serveis de restauració, personals i comerç 14.266 62.981 57.856 47.183 182.286 

 Forces armades  -- 275* 1.105*  -- 1.380* 

 Total 114.831 354.154 289.369 507.453 1.265.807 

Dones Sense o baixa qualificació 55.341 116.957 45.444 18.213 235.955 

 Qualificació mitjana 12.584 41.487 84.305 145.511 283.887 

 Alta qualificació 971* 9.076 30.487 364.723 405.257 

 Serveis de restauració, personals i comerç 26.323 112.566 119.430 80.402 338.721 

 Forces armades  --  --  --  --  -- 

 Total 95.219 280.086 279.666 608.849 1.263.820 
* Dades inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

La mateixa anàlisi per al conjunt de Catalunya permet constatar que la 

sobrequalificació recau més sobre els homes que sobre les dones.  

Així com hi ha 212.414 assalariats amb un nivell d’estudis superior al que requereix 

la feina ocupada, hi ha 209.168 assalariades en la mateixa situació. 

Aquestes xifres suposen el 16,8% del total d’homes assalariats i el 16,6% del total 

de dones assalariades. 

Tot i ser uns percentatges força similars, es pot dir que la sobrequalificació a la 

província de Barcelona recau sobre les dones i el mateix fenomen en el 

conjunt català recau sobre els homes. 

Taula 1.5.5. Distribució de la població assalariada per nivells de qualificació i sexe a la 

província de Barcelona (2n trimestre del 2014) 

 
Total % sobre el total 

Homes Sense o baixa qualificació 207.246 22,3 

 
Qualificació mitjana 260.081 27,9 

 
Alta qualificació 324.941 34,9 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 137.707 14,8 

 
Forces armades 602*   -- 

 
Total 930.577 100,0 

Dones Sense o baixa qualificació 176.104 18,5 

 
Qualificació mitjana 215.544 22,7 

 
Alta qualificació 311.920 32,8 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 247.234 26,0 

 
Forces armades  --  -- 

 
Total 950.802 100,0 

* Dades inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

 

A la província de Barcelona 

hi ha més dones que homes 

sobrequalificades, mentre 

que al global català hi ha 

més homes que dones en la 

mateixa situació 
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El pes percentual de la població assalariada en els diferents nivells de qualificació 

entre homes i dones a la província de Barcelona evidencia una major proporció 

d’homes que de dones en el nivell d’escassa qualificació. Mentre que els homes 

concentren un total del 22,3% (207.246 assalariats) en ocupacions de baixa o nul·la 

qualificació, les dones ho fan en un 18,5% del total d’assalariades (176.104 

assalariades). 

També són els homes els que presenten un major percentatge d’assalariats amb un 

nivell de qualificació mitjà (27,9% i 260.081 assalariats), ja que les dones mostren un 

resultat del 22,7% i 215.544 assalariades. 

En el nivell d’alta qualificació hi trobem un 34,9% del total d’assalariats (324.941 

homes) i un 32,8% del total d’assalariades (311.920 dones). 

En tots els nivells, la proporció d’homes ha estat superior i això s’explica 

perquè les dones tenen un pes molt notable en les ocupacions que trobem en 

els serveis de restauració, personals i comerç. En aquest cas hi ha un 26% de 

dones assalariades (247.234 dones) mentre que hi ha un 14,8% d’homes (137.707 

assalariats). 

Taula 1.5.6. Distribució de la població assalariada per nivells de qualificació i sexe a 

Catalunya (2n trimestre del 2014) 

 
Total % sobre el total 

Homes Sense o baixa qualificació 295.413 23,3 

 
Qualificació mitjana 377.112 29,8 

 
Alta qualificació 409.616 32,4 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 182.286 14,4 

 
Forces armades 1.380*  -- 

 
Total 1.265.807 100,0 

Dones Sense o baixa qualificació 235.955 18,7 

 
Qualificació mitjana 283.887 22,5 

 
Alta qualificació 405.257 32,1 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 338.721 26,8 

 
Forces armades 

  
 

Total 1.263.820 100,0 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

Per al conjunt català, s’observa la mateixa tendència en pes relatiu entre homes i 

dones. En aquest sentit, hi ha una proporció d’homes més elevada que de dones 

amb ocupacions d’escassa o nul·la qualificació (23,3% d’homes i 18,7% de dones) i 

també hi ha més homes que dones que ocupen llocs de treball de qualificació 

mitjana (29,8% d’homes i 22,5% de dones). 

En el cas de les ocupacions amb alta qualificació, hi trobem un 32,4% del total 

d’homes assalariats i un 32,1% del total de dones assalariades. 

De la mateixa manera que en el cas de Barcelona, per al conjunt de Catalunya hi 

ha més dones que homes treballant en ocupacions incloses en els serveis de 

restauració, personals i comerç. Exactament hi ha un 26,8% d’assalariades 

davant d’un 14,4% del total d’assalariats. 
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En aquest capítol hem pogut conèixer la distribució de la població assalariada en 

funció dels nivells de qualificació de les seves ocupacions i s’ha constatat que tot hi 

haver-hi un pes important de població treballadora situada en ocupacions d’alta 

qualificació, el pes en les ocupacions d’escassa o nul·la qualificació és encara elevat 

i en les de qualificació mitjana, també. 

Aquesta situació comporta que hi hagi una gran part de la població assalariada 

classificada com a sobrequalificada, ja que gairebé un 17% del total de la població 

assalariada es troba ocupant llocs de treball que no requereixen la formació que han 

assolit. Si bé la formació és garantia per mantenir-se en el mercat de treball, en 

el mercat de treball català hi ha un desencaix molt elevat entre ocupacions i 

nivells de formació assolit. La població assalariada catalana està formada i 

podria assumir ocupacions que requerissin formació específica i de nivell 

mitjà-alt, mentre que l’oferta de llocs de treball continua sent d’un baix nivell 

de qualificació. 

 

 

1.6. Risc de pobresa a la feina 

En aquest apartat hem volgut plasmar, per una banda, la situació dels salaris a 

Catalunya i quina ha estat la seva evolució en els darrers anys, i, per l’altra, quin és 

el llindar de risc de pobresa i quin és el risc de pobresa a la feina que pateixen les 

persones treballadores. 

Malauradament, en aquest punt de l’informe, les dades a les quals fem referència 

són a escala de Catalunya, ja que no és possible trobar-les ni treballar-les a una 

escala inferior de la comunitat autònoma. No obstant això, a causa del pes notable 

que té la província de Barcelona en relació amb el conjunt de Catalunya, creiem que 

l’anàlisi d’aquestes dades en un àmbit superior del provincial també poden contribuir 

a conèixer, en gran part, la situació de la demarcació objecte d’estudi d’aquest 

informe. 

Segons les darreres dades publicades per l’Agència Tributària, el 2012 el salari mitjà 

de la població assalariada catalana va ser de 20.959 €. Per a les dones, el salari 

mitjà va ser de 17.858 €, mentre que pels homes va ser de 23.686 €; és a dir que hi 

ha haver una diferència de 5.828 €. 

Taula 1.6.1. Salari mitjà de la població assalariada a Catalunya per sexes (en euros) 

(2009-2012) 

 
Homes Dones Total 

2012 23.686 17.858 20.959 

2011 24.087 18.164 21.348 

2010 24.103 18.120 21.358 

2009 24.079 17.898 21.261 
Font: Hispabarómetro de la Fundación 1º de Mayo, Agència Tributària, 2014  
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Per al conjunt de la classe assalariada, aquesta xifra s’ha reduït, des del 2009, en un 

1,4% i 302 €. I en relació amb el 2011, la reducció ha estat d’un 1,8% i 389 €.  

Per al cas de les dones, la reducció des del 2009 és d’un 0,2% i 40 €, però entre el 

2011 i 2012, la disminució, més accentuada, ha resultat d’un 1,7% i 306 €. 

Per al cas masculí, l’evolució entre el 2009 i el 2012, també negativa, ha estat d’un -

1,6% i -393 €, mentre que del 2011 al 2012, la reducció ha estat d’un 1,7% i 401 €. 

Taula 1.6.2. Evolució del salari mitjà a Catalunya per sexes (en euros) (2009-2012) 

 
variació en euros (N) 

 
Homes Dones Total 

2009-2012 -393 -40 -302 

2011-2012 -401 -306 -389 
Font: Hispabarómetro de la Fundación 1º de Mayo, Agència Tributària, 2014  

Així doncs, a part de constatar una tendència a la baixa dels salaris mitjans a 

Catalunya, és en el darrer període en què aquesta reducció s’ha intensificat. 

S’ha perdut més salari entre el 2011 i el 2012 que en els darrers quatre anys. 

Taula 1.6.3. Evolució del salari mitjà a Catalunya per sexes (en %) (2009-2012) 

 
variació (%) 

 
Homes Dones Total 

2009-2012 -1,6 -0,2 -1,4 

2011-2012 -1,7 -1,7 -1,8 
Font: Hispabarómetro de la Fundación 1º de Mayo, Agència Tributària, 2014  

Per altra banda, segons l’Enquesta de condicions de vida de l’INE realitzada l’any 

2013, el llindar de risc de pobresa a Catalunya se situava en 9.422,6 € en el cas 

d’una persona adulta  per l’any 2012, ja que aquesta enquesta recull la renda de 

l’any anterior a l’enquesta. En el cas de dues persones adultes i un infant, el llindar 

ascendia a 16.960,7 €. I com més infants i persones adultes hi hagi a les llars, el 

llindar es va incrementant. 

Taula 1.6.4. Llindar de risc de pobresa segons la composició de la llar a Catalunya 

(2013) 

 
Llindar en € anuals 

Un adult 9.422,3 

Un adult i un infant 12.249,4 

Un adult i dos infants 15.076,2 

Un adult i tres infants 17.903,0 

Dos adults 14.133,9 

Dos adults i un infant 16.960,7 

Dos adults i dos infants 19.787,5 

Dos adults i tres infants 22.614,3 

Tres adults 18.845,2 

Tres adults i un infant 21.672,0 

Tres adults i dos infants 24.498,8 

Tres adults i tres infants 27.325,6 
 Font: Idescat, a partir de les dades de l’Enquesta de condicions de vida de l’INE 

Les dones tenen un salari 

mitjà 6.000 € inferior del 

salari mitjà dels homes 
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Si relacionem les dades referents al llindar de pobresa i la tendència decreixent dels 

salaris entre homes i dones, es pot dir que si una família formada per dues persones 

adultes amb un infant a càrrec depèn d’un sou mitjà femení, aquesta família no 

s’allunya gaire del llindar de risc de pobresa.  

Finalment, hem analitzat la taxa de risc de pobresa a la feina a Catalunya, que és un 

indicador que mostra la proporció de persones que van treballar almenys set mesos 

durant l’any de referència i que tenen una renda disponible equivalent per sota del 

llindar de risc de pobresa. 

Taula 1.6.5. Taxa de risc de pobresa a la feina  

 
Catalunya Espanya Unió Europea 

2013 12,2* 10,6* 8,9** 

2012 11,7 12,3 9,1 

2011 10,7 12,1 8,9 

2010 13,3 12,6 8,4 

2009 11,2 11,6  -- 

2008 8,6 11,1  -- 
* ruptura de sèrie 
** valor estimat 
Font: Idescat i Eurostat 

La taxa de risc de pobresa a la feina l’any 2008 era del 8,6%, mentre que el 2012 ha 

crescut fins a l’11,7% i, el 2013, tot i no ser una dada comparable per haver-hi una 

ruptura de sèrie, el resultat no és gaire esperançador, del 12,2%. 

Comparar aquest resultat amb la resta de l’Estat i la Unió Europea és desolador, ja 

que denota un comportament molt diferent. Mentre Catalunya ofereix una tendència 

creixent del risc de pobresa amb una població cada cop més vulnerable a patir 

situacions de pobresa, la Unió Europea conserva l’indicador a un nivell força baix 

(8,9%) i poc variant en els darrers anys. La resta de l’Estat també presenta un 

resultat força inferior a Catalunya, exactament del 10,6% el 2012. 

Lamentablement, darrere dels indicadors hi ha persones i, en el cas de Catalunya, el 

2013, es poden comptabilitzar 637.200 persones que es troben en risc de 

pobresa a la feina. 

Taula 1.6.6. Taxa de risc de pobresa a la feina per sexes (2013) 

 
Homes Dones Total 

(N) 307.400 329.800 637.200 

Taxa 11,9 12,4 12,2 
 Font: Idescat i Eurostat 

D’aquestes persones, 307.400 són homes i 329.800 són dones. La taxa de risc de 

pobresa a la feina per a ells és de l’11,9% mentre que per a elles és del 12,4%. Per 

tant, són les dones les que estan més exposades a patir pobresa en el mercat 

de treball. 

Aquest capítol ha permès fer una aproximació a la delicada situació que pateixen les 

persones treballadores. Hem pogut constatar que les condicions de treball 

empitjoren, que el mercat de treball es manté precari i que el fet de tenir una feina 

A Catalunya més de 637.000 

persones pateixen pobresa 

a la feina 



Mercat de treball, llars i desprotecció social 

 
 37 

deixa de ser garantia de tenir una vida digna i d’estar protegit contra la pobresa per a 

cada cop més persones. Tot i no haver treballat dades de la província de Barcelona, 

es pot suposar que aquesta tendència descrita en aquest apartat per a Catalunya no 

difereix de la realitat de la província de Barcelona, a causa del pes majoritari que té 

aquesta província en el global català. 

Com a conclusió, podem constatar que la recuperació del mercat de treball, a més 

de la creació d’ocupació, només es produirà per la millora de la situació econòmica i 

per l’estabilitat de l’ocupació. Les dades analitzades ens permeten afirmar que la 

recuperació encara no s’està produint, per la precària i incerta situació del mercat de 

treball i la cronificació d’aquesta inestabilitat. 
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2. Llars i activitat laboral 

 

En aquest capítol hem volgut analitzar com afecta la crisi i l’absència de feina a les 

llars catalanes i, en concret, a les llars de la província de Barcelona. En primer lloc, 

hem identificat les llars catalanes sense perceptors d’ingressos i com ha evolucionat 

en els darrers anys aquesta delicada situació. Aquestes dades seran tractades a 

escala de Catalunya, perquè no estan disponibles a un nivell inferior a la comunitat 

autònoma. 

També analitzarem les llars catalanes que no perceben ingressos laborals. Aquestes 

dades, extretes de les microdades de l’Enquesta de població activa, sí que les hem 

treballades a escala provincial i ens permetran veure com afecta l’atur a les llars que 

es troben privades d’ingressos laborals. 

Finalment, analitzarem la situació de la població catalana en relació amb la taxa 

AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusión; en català, taxa de risc de pobresa i 

exclusió social). Aquest indicador combina una mesura de pobresa relativa (la taxa 

de risc de pobresa) amb dues mesures de pobresa absoluta (la taxa de privació 

material i la taxa d’intensitat de feina a la llar), tot mostrant en conjunt quin és el 

percentatge de població d’un territori que es troba en alguna de les tres situacions 

de pobresa o en una combinació d’elles. Per tant, la persona en risc de pobresa i 

exclusió social té una renda inferior al 60% de la renda mitjana de la societat de 

referència, o bé viu en una llar on no es poden permetre la compra d’uns serveis 

mínims de benestar, o bé viu en una llar en què les persones en edat activa han 

treballat menys del 20% del seu potencial al llarg del darrer any. 

 

 

2.1. Llars sense ingressos 

Segons l’Enquesta de població activa, a Catalunya, el 2n trimestre del 2014 hi ha 

9.100 habitatges sense persones perceptores d’ingressos. Si comparem aquesta 

xifra amb la del 2n trimestre del 2008, podem veure com ha augmentat en 30.700 

llars, increment que es tradueix en un 50,8% més. 

Així doncs, en sis anys s’ha passat de 60.400 a 91.100 llars privades 

d’ingressos, gairebé un 51% més. 

Taula 2.1.1. Habitatges familiars a Catalunya (2008-2014) 

 
2n trim 2008 2n trim 2014 variació (N) variació (%) 

habitatges sense perceptors d'ingressos 60.400 91.100 30.700 50,8 

habitatges amb tots els actius desocupats 60.100 233.700 173.600 288,9 

habitatges amb tots els actius ocupats 1.874.700 1.554.000 -320.700 -17,1 
Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta de població activa de l’INE 

La taula ens mostra com també ha incrementat, de manera rellevant, el nombre 

d’habitatges que tenen tots els actius desocupats. Si bé el 2008 eren 60.100 
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habitatges, el 2014 són 233.700 les llars afectades per la desocupació. Aquest 

increment es tradueix en 173.600 llars i un 288,9% d’augment. 

Per contra, el nombre d’habitatges amb totes les persones actives ocupades s’ha 

reduït considerablement, sobretot en termes absoluts. En aquest cas, s’ha passat 

d’1.874.700 a 1.554.000 llars que tenen tots els actius treballant. Aquesta reducció 

suposa un decrement de 320.700 habitatges i un -17,1%. 

En aquests últims anys, s’ha comprovat com les llars sense persones perceptores 

d’ingressos i les que tenen tots els actius desocupats han passat a ser més 

nombroses, mentre que les llars amb totes les persones treballadores amb feina 

s’han reduït. Aquesta situació demostra que la manca de recursos per part de les 

famílies és cada cop major i la situació de patir risc de pobresa s’instal·la cada cop 

en més llars. 

 

 

2.2. Llars sense ingressos laborals 

En aquest apartat hem analitzat les llars catalanes i, en concret, les de la província 

de Barcelona, en relació amb la percepció d’ingressos laborals.  

Si hem conegut que, a Catalunya, el segon trimestre del 2014 hi ha 91.100 llars 

sense persones perceptores d’ingressos, 88.779 d’aquestes llars estan 

privades d’ingressos laborals, és a dir un 97,5% del total. 

Aquesta xifra indica l’elevat nombre de llars on cap membre percep un salari, una 

prestació o un subsidi d’atur, una pensió de jubilació, uns ingressos de prejubilació o 

una pensió diferent de la de jubilació (incapacitat, viduïtat o orfenesa). 

Taula 2.2.1. Llars sense ingressos laborals i persones que hi viuen 
(2n trimestre del 2014) 

 
Catalunya Barcelona 

Llars sense ingressos laborals 88.779 59.294 

Persones que hi viuen 165.461 105.731 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

D’aquestes 88.779 llars, 59.294 es troben a la província de Barcelona, o sigui un 

66,8% del total. 

El nombre de persones que viuen en una llar amb tots els membres sense ingressos 

laborals són, a Catalunya, 165.460. A la província de Barcelona hi ha 105.731 

persones en aquesta situació, un 63,9% de les llars de tot el territori català. Aquesta 

xifra engloba totes les persones afectades, és a dir de totes les edats. 

Per sexes, això es tradueix en 90.530 homes i en 74.931 dones a Catalunya, un 

54,7% i un 45,3%, respectivament, per al conjunt de Catalunya. 

 

 

En sis anys, ha incrementat 

gairebé un 290% el nombre 

de llars de Catalunya on tots 

els actius es troben 

desocupats 
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Taula 2.2.2. Persones que viuen en llars sense ingressos laborals per sexes 
(2n trimestre del 2014) 

 
(N) (%) 

 
Homes Dones Homes Dones 

Catalunya 90.530 74.931 54,7 45,3 

Barcelona 57.615 48.117 54,5 45,5 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

A la província de Barcelona, hi trobem un 54,5% d’homes (57.615 d’homes) i un 

45,5% de dones (48.117 de dones).  

Per tant, hi ha un major nombre d’homes que viuen en llars on no hi arriba cap 

ingrés laboral, i això es dóna tant en el global català com a la província de 

Barcelona. 

 

Taula 2.2.3. Persones que viuen en llars sense ingressos laborals majors de 16 anys 

(2n trimestre del 2014) 

 
(N) (%) 

 
Homes Dones Total Homes Dones 

Catalunya 73.680 63.127 136.807 53,9 46,1 

Barcelona 47.259 41.638 88.897 53,2 46,8 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 

En el cas de la població major de 16 anys, que són les persones en edat de 

treballar, trobem que a Catalunya hi ha un total de 136.807 persones que viuen en 

una llar on no hi arriba cap ingrés laboral. D’aquestes, 73.680 són homes (53,9% del 

total) i 63.127 són dones (46,1% del total). 

Per a la província de Barcelona, del total de 88.897 persones que es troben en la 

mateixa situació, 47.259 són homes (53,2% del total) i 41.638 són dones (46,8% del 

total). 

Gràfic 2.2.4. Situació de les persones que viuen en llars sense ingressos laborals en 

relació amb l’activitat (2n trimestre del 2014) 

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
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En relació amb l’activitat, cal dir que totes les persones de les quals parlem són o bé 

aturades o bé inactives. Per al conjunt de Catalunya, hi ha 71.796 persones que 

viuen en una llar sense ingressos laborals que són aturades (52,5%), mentre que 

65.011 persones en la mateixa situació són inactives. 

Per al cas de la província de Barcelona, hi ha 42.594 persones que viuen en un 

habitatge on no hi arriben ingressos laborals que són aturades (47,9% del total) i 

46.303 persones són inactives (52,1% del total). 

Els gràfics mostren com hi ha una major proporció de persones aturades que 

inactives que habiten una llar privada d’ingressos laborals per al global català, 

mentre que per a la província de Barcelona, la proporció de població inactiva 

és major que la població aturada que es troba en la mateixa situació. 

 

Gràfic 2.2.5. Situació segons l’activitat per sexes (2n trimestre del 2014) 

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

 

A la província de Barcelona, mentre hi ha una proporció força similar entre homes i 

dones que resten en la inactivitat i que habiten una llar privada d’ingressos laborals 

(un 50,3% d’homes i un 49,7% de dones), hi ha una major proporció d’homes aturats 

(57%) que de dones aturades (43%). 

Per al conjunt català, en canvi, la proporció de dones inactives arriba fins al 52%, 

mentre que els homes són un 48%; per al cas de la població aturada, la diferència 

també és gran: un 59,1% d’homes i un 10,9% de dones. 

Relacionar les persones que habiten en llars sense ingressos laborals, segons 

l’activitat (atur o inactivitat) i la posició dins la llar (ser el cap de família o la persona 
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A Catalunya hi ha 89.000 

persones que són el cap de 

família i habiten en llars 

privades d’ingressos 

laborals; un 53,2% 

d’aquestes són persones 

aturades que cerquen feina 
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de referència) permet detectar el col·lectiu que presenta la situació més delicada: la 

de ser cap de família d’una llar que no percep ingressos laborals i trobar-se a l’atur. 

Taula 2.2.6. Relació amb l’activitat i la posició a la llar (2n trimestre del 2014) 

  
Cap de família Altres (cònjuge, fills, néts,…) 

Catalunya P.aturades 47.236 24.560 

 
P.inactives 41.543 23.468 

 
Total 88.779 48.028 

Barcelona P.aturades 28.913 13.681 

 
P.inactives 30.380 15.922 

 
Total 59.293 29.603 

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

Per al conjunt de Catalunya, hi ha 88.779 persones que són el cap de família d’una 

llar privada d’ingressos laborals; d’aquestes, 47.236 es troben aturades i, per tant, 

en cerca activa de feina. La resta, 41.543 persones, són inactives. 

En el cas de la província de Barcelona, hi ha 59.293 persones que són cap de 

família de llars sense ingressos laborals. D’aquestes, 28.913 es troben aturades i 

30.380 són inactives. 

Taula 2.2.7. Distribució de persones en relació amb l’activitat i la posició de la llar (2n 

trimestre del 2014) 

  
Cap de família Altres (cònjuge, fills, néts,…) 

Catalunya P.aturades 53,2 51,1 

 
P.inactives 46,8 48,9 

 
Total 100,0 100,0 

Barcelona P.aturades 48,8 46,2 

 
P.inactives 51,2 53,8 

 
Total 100,0 100,0 

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

Segons la taula hi ha una major proporció de caps de família en atur (53,2%) per 

al global català que a la província de Barcelona (48,8%), o el que és el mateix, hi 

ha una major proporció de persones inactives a la província de Barcelona (51,2%) 

que al conjunt català (46,8%) que es troben en la delicada situació de viure sense 

ingressos laborals. 

L’anàlisi del temps de cerca de feina per part de les persones aturades que habiten 

en llars on no arriben ingressos laborals, ens facilita informació tant per conèixer la 

gravetat de l’atur de llarga durada com per la precarietat de les condicions de treball 

que s’expliquen, en part, pel fet de no percebre ingressos laborals quan fa menys 

d’un any que la persona cerca feina. Aquesta darrera situació s’explica per feines de 

curta durada que no generen dret a prestació per atur. 

En aquest sentit, tant per a la província de Barcelona com per al conjunt català, l’atur 

de molt llarga durada és rellevant. Un 50,2% del total per a la demarcació i un 

46,4% del total català fa més de dos anys que cerquen activament feina sense 

èxit. Això significa un total de 54.717 persones que es troben en aquesta situació 

per tot Catalunya. 

A la província de Barcelona 

hi ha 59.300 persones que 

són el cap de família, 

habiten en llars privades 

d’ingressos laborals i es 

troben aturades en cerca 

activa de feina 
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Taula 2.2.8 Temps de cerca de feina persones que viuen en llars sense ingressos 

laborals (2n trimestre del 2014) 

 
(N) (%) 

Catalunya Fins a 1 any 22.162 30,9 

 
De 1 a 2 anys 16.310 22,7 

 
Més de 2 anys 33.323 46,4 

 
Total 71.795 100,0 

Barcelona Fins a 1 any 9.784 23,0 

 
De 1 a 2 anys 11.416 26,8 

 
Més de 2 anys 21.394 50,2 

 
Total 42.594 100,0 

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

No menys preocupant és la xifra d’un 26,8% per al cas de la província de 

Barcelona i d’un 22,7% per al conjunt català, de persones que viuen en llars 

sense ingressos laborals i que fa entre un i dos anys que busquen feina. Això 

suma un total de 27.726 persones en la delicada situació de cercar feina sense èxit i 

viure en una llar privada d’ingressos laborals. 

Finalment, un 23,0% de la província de Barcelona i un 30,9% de tot Catalunya 

són persones que fa menys d’un any que cerquen feina i viuen en un habitatge 

sense ingressos laborals. Aquestes proporcions sumen un total de 31.946 persones. 

El cas d’aquest col·lectiu és inquietant, ja que el fet de no tenir ingressos 

laborals quan fa menys d’un any que cerquen feina evidencia les curtes i les 

precàries estades en el mercat de treball, les quals no generen dret a prestació 

per desocupació.  

L’aproximació a la realitat de les llars ha permès veure la crua i delicada situació que 

pateixen un gran nombre de famílies dins el territori català. L’atur de molt llarga 

durada i les feines precàries tenen una incidència clau en la intensificació de la 

pobresa. 

 

 

2.3. Taxa de risc de pobresa i exclusió social 

En aquest apartat hem volgut comentar breument la composició de la població en 

risc de pobresa per sexe i per Catalunya i la taxa de risc de pobresa i exclusió social 

(taxa AROPE). D’aquest darrer indicador, en disposem de dades provincials, però de 

l’any 2011. 

Pel que fa a la composició de la població en risc de pobresa per sexe que ens 

ofereix l’Enquesta de condicions de vida de l’INE, l’any 2013 i a Catalunya, hi ha 

1.463.100 persones que es troben en risc de pobresa. Aquesta xifra tan elevada 

significa 756.700 homes (51,7%) i 706.300 dones (48,3%). 
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Taula 2.3.1. Composició de la població en risc de pobresa per sexes a Catalunya 
(any 2013) 

 
Homes Dones Total 

Total 756.700 706.300 1.463.100 

Percentatge 51,7% 48,3% 100,0% 
Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta de condicions de vida de l’INE 

Aquestes dades evidencien que una part important de la població catalana no té 

recursos suficients per fer front a les necessitats més bàsiques per dur una vida 

digna. 

La taxa AROPE, definida a l’inici d’aquest capítol, ens permet veure quanta població 

es troba en risc de patir pobresa i exclusió social. Les dades més recents a escala 

provincial d’aquest indicador social són de l’any 2011 i, a causa d’un trencament de 

sèrie de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, les dades anteriors 

no són comparables. Tot i així, hem volgut veure com està exposada la població 

catalana a ser exclosa socialment i a patir situacions de pobresa. 

Taula 2.3.2. Població en risc de pobresa o exclusió social per províncies (2011) 

 
Taxa AROPE 

Barcelona 28,5 

Girona 32,6 

Lleida 28,0 

Tarragona 34,3 

Total 29,5 
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 

Les dades mostren com la taxa AROPE, per a totes les províncies, és molt elevada, 

però la província de Tarragona és la que presenta l’indicador més elevat (34,3%). 

Seguidament, hi trobem Girona, amb una taxa d’un 32,6%. 

La província de Barcelona i la de Lleida són les úniques que es mostren per sota del 

global català; en concret, la taxa AROPE per a la primera demarcació és d’un 28,5% 

i per a la segona és d’un 28%.   

Tot i no ser una dada actualitzada i que no permet conèixer l’evolució d’anys 

anteriors, el context analitzat fins ara permet intuir que aquest indicador no s’ha 

reduït i mostra una millora en el risc de pobresa o exclusió social de la població 

catalana. 

Per acabar, només cal destacar la poca homogeneïtat entre territoris de la realitat 

social que pateixen les famílies, que, tot i ser irregular i molt diferent en funció de les 

demarcacions on s’habita, a totes el nivell assolit d’aquesta taxa és preocupant i 

gens esperançador. 

Aquest capítol ens ha permès conèixer les condicions de vida de la població 

catalana i, en concret, de la demarcació de Barcelona. Malauradament, les 

dades recollides en aquest apartat mostren la delicada situació de moltes llars 

i famílies en relació amb la manca de feina, de recursos i d’ajuts necessaris 

per poder desenvolupar una vida digna. 

A la província de Barcelona, 

el 2011, la taxa de risc de 

pobresa i exclusió social era 

del 28,5% 
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Aquest panorama s’explica, en part, per la precarització del mercat de treball i per la 

manca de feina. Situació que, sostinguda en el temps, provoca l’esgotament de 

prestacions i de recursos de les famílies per poder viure. Per això és vital la 

recuperació del mercat de treball i el treball digne per tal d’evitar que més famílies es 

vegin abocades a la pobresa. 
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3. Protecció social 

 

En aquest capítol s’analitzen les prestacions i els subsidis disponibles per a les 

persones desocupades residents a la província de Barcelona, i s’estableix una 

comparativa entre l’inici de la crisi econòmica, l’any 2008, i l’actualitat.  

El primer punt se centra en l’evolució de les tres prestacions: la prestació d’atur 

contributiva, el subsidi d’atur i la renda activa d’inserció. En el segon apartat es 

comparen les diferències existents entre dos dels indicadors que es fan servir 

habitualment per analitzar el nivell de protecció de les persones desocupades: per 

una banda, la taxa de cobertura i, per l’altra, la taxa de desprotecció. 

En tercer lloc, s’analitza l’evolució de la despesa anual en prestacions per tal de 

veure si ha augmentat, s’ha estancat o ha disminuït en el temps.  

Finalment, s’afegeixen unes dades sobre l’atur de llarga durada per tenir una visió 

global del nombre de persones sense ingressos i, per tant, susceptibles de ser 

beneficiàries d’algun tipus de prestació o subsidi.  

Abans d’iniciar l’anàlisi, però, es defineixen2 breument cadascuna de les prestacions 

que s’analitzaran durant el capítol.  

La prestació d’atur de nivell contributiu protegeix la situació d’atur de les persones 

que, podent i volent treballar, perden la seva feina de manera temporal o definitiva o 

veuen reduïda temporalment la seva jornada laboral ordinària entre un mínim d’un 

10% i un màxim d’un 70%, respectivament. 

El subsidi d’atur és una prestació assistencial que té la finalitat de complementar la 

protecció de la prestació de caràcter contributiu en les situacions d’atur. Consta 

d’una prestació econòmica i, si escau, l’abonament a la Seguretat Social de la 

cotització per a la jubilació. L’acció protectora també inclou accions específiques de 

formació, perfeccionament, orientació, reconversió i inserció professionals 

adreçades als treballadors i treballadores a l’atur. 

El programa de la renda activa d’inserció (RAI) té com a objectiu principal 

incrementar les oportunitats d’inserció en el mercat de treball de les persones 

treballadores desocupades amb especials necessitats econòmiques i amb dificultat 

per trobar feina. El programa atorga una ajuda econòmica anomenada renda activa 

d’inserció per al col·lectiu esmentat. 

 

 

 

 

                                                           
2 Definició del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE). 
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3.1. Evolució dels diferents tipus de prestacions 

Segons les dades del tercer trimestre del 2014, el total de persones beneficiàries 

d’algun tipus de prestació per atur a Catalunya ascendeix a 330.295 persones, un 

20,1% més que el mateix trimestre del 2008. El 74,2% d’aquestes persones 

resideixen a la província de Barcelona, el que en xifres absolutes significa 245.062 

persones. Les persones que es beneficien d’aquestes prestacions a la 

província de Barcelona han augmentat un 18,2% (37.811 persones) respecte 

del 2008. 

Malgrat que el nombre de persones beneficiàries de prestacions ha augmentat entre 

els anys 2008 i 2014, el cert és que els tres tipus de prestacions d’atur més habituals 

mostren evolucions diferents, tant si es tracta de les dades provincials com de les 

catalanes. En el cas de la prestació contributiva a la província de Barcelona, 

s’observa una disminució de 42.354 persones beneficiàries durant aquest període, 

un 26,5% menys, i passen de 159.559 persones el 2008 a 117.205 persones el 

2014.  

Aquesta caiguda de la prestació contributiva contrasta amb el fort augment que han 

experimentat tant el subsidi d’atur com la RAI. Efectivament, les persones 

beneficiàries del subsidi d’atur de la província de Barcelona han crescut en 

58.802 (un 129,3% més), i passen de 45.480 el 2008 a 104.282 sis anys després. 

Les persones que perceben la RAI han augmentat en 21.363 efectius (un 

965,8% més), i el 2014 se situen en 23.575. 

L’evolució de les diferents prestacions d’atur al conjunt de Catalunya mostra un 

comportament molt similar al descrit a escala provincial. Així, el nombre de persones 

beneficiàries de la prestació contributiva ha disminuït progressivament entre el 2008 

i el 2014, perdent 55.278 efectius (un 26,2% menys); el 2014 suposen un total de 

156.017 persones. El subsidi d’atur, per contra, ha experimentat un increment 

sostingut a Catalunya, i ha passat de 60.749 persones beneficiàries el 2008 fins a 

arribar a 142.145 persones beneficiàries el 2014. Els beneficiaris i beneficiàries 

d’aquest ajut s’han incrementat en 81.396 persones (un 134% més). En el cas de la 

RAI, el nombre de persones beneficiàries ha crescut en 29.244 persones, i el 2014 

arriba a 32.133 persones que reben aquest ajut.  

Taula 3.1. Persones beneficiàries de prestacions per atur (2008-2014) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Variació absoluta 
(2008-2014) 

Variació percentual 
(2008-2014) 

Província Barcelona Prestació contributiva 159.559 223.339 190.586 171.337 166.450 150.302 117.205 -42.354 -26,5 

 
Subsidi d'atur 45.480 86.414 128.063 118.856 121.224 116.617 104.282 58.802 129,3 

 
Renda Activa d'Inserció 2.212 4.150 6.316 12.685 17.380 20.493 23.575 21.363 965,8 

 
Total 207.251 313.903 324.965 302.878 305.054 287.412 245.062 37.811 18,2 

Catalunya Prestació contributiva 211.295 293.756 251.411 229.705 221.973 198.662 156.017 -55.278 -26,2 

 
Subsidi d'atur 60.749 118.200 176.763 163.087 163.251 157.837 142.145 81.396 134,0 

 
Renda Activa d'Inserció 2.889 5.478 8.727 17.498 23.814 28.175 32.133 29.244 1.012,3 

 
Total 274.933 417.434 436.901 410.290 409.038 384.674 330.295 55.362 20,1 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE 
Dades corresponents al mes de setembre de cada any 
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L’anàlisi percentual ens permet veure el pes que té cada tipus de prestació respecte 

del total  de persones beneficiàries que reben aquests ajuts a la província de 

Barcelona. En el cas de la prestació contributiva, s’observa com el seu pes va 

disminuint al llarg del temps, atès que el 2008 el 77% de les persones 

beneficiàries ho eren d’una prestació contributiva, mentre que sis anys 

després aquest percentatge ha caigut fins al 47,8%. En canvi, tant el subsidi 

d’atur com la RAI han anat guanyant pes amb el temps. El 2008, el percentatge de 

persones beneficiàries del subsidi d’atur era el 21,9% mentre que el 2014 s’ha 

incrementat en més de 20 punts percentuals, fins a arribar al 42,6%. Pel que fa a la 

RAI, ha augmentat 8,5 punts percentuals, passant d’un 1,1% el 2008 fins al 9,6% a 

l’actualitat. 

En el conjunt de Catalunya es repeteix aquest patró amb uns percentatges 

molt similars als de Barcelona. Així, entre els anys 2008 i 2014, la prestació 

contributiva ha disminuït en gairebé 30 punts percentuals, mentre que el subsidi 

d’atur i la RAI han crescut 20,9 punts percentuals i 8,7 punts percentuals, 

respectivament. 

 

Gràfic 3.1. Persones beneficiàries de prestacions per atur a la província de Barcelona, 

(2008-2004) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE 
Dades corresponents al mes de setembre de cada any 
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Gràfic 3.2. Persones beneficiàries de prestacions per atur a Catalunya (2008-2004) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE  
Dades corresponents al mes de setembre de cada any 

Les dades anteriors constaten un fenomen preocupant: la pèrdua de la qualitat de la 

protecció a les persones desocupades. En aquest escenari, les prestacions 

contributives de més qualitat, tant pel que fa a la quantia com a la durada i 

perquè cotitzen a la Seguretat Social, estan perdent pes a favor de la protecció 

de caràcter assistencial, de pitjor qualitat. I les prestacions assistencials 

augmenten a causa de l’increment de l’atur de molt llarga durada, és a dir més de 2 

anys, a partir dels quals ja no es pot rebre una prestació contributiva i es passaria a 

cobrar-ne una d’assistencial, en cas de tenir-hi dret. 
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La taxa de cobertura a la demarcació de Barcelona ha caigut 20 punts 

percentuals entre els anys 2008 i 2014. El tercer trimestre del 2008, 
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beneficiàries. Per contra, el pes de les persones sense cobertura s’ha duplicat en 

aquests sis anys, i ha passat d’un 16,8% a un 36,8%. 

 

Taula 3.2. Taxa de cobertura 

 
2008 2011 2014 Variació (2008-2014) 

Província Barcelona 83,2 73,8 63,2 -20,0 

Catalunya 83,7 74,7 63,6 -20,1 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE  
Dades corresponents al tercer trimestre de cada any 

El descens de la taxa de cobertura es produeix a mesura que les persones aturades 

esgoten primer les prestacions contributives (que tenen una durada màxima de 2 

anys) i després les assistencials (en el cas del subsidi d’atur, amb una durada de 6 

mesos que es poden prorrogar), mentre que el nombre de persones a l’atur va en 

augment. Val a dir que els requisits per accedir a la protecció per atur són cada cop 

més restrictius, de manera que un gran nombre de persones aturades no estan 

rebent cap tipus de prestació, ni tan sols de tipus assistencial. 

La situació a Catalunya no varia gaire respecte de la província de Barcelona. Les 

dades del SEPE mostren una disminució gradual de la taxa de cobertura per 

atur de 20,1 punts percentuals, entre el 2008 i el 2014. En aquest període s’ha 

passat d’una cobertura del 83,7% al 63,6%. 

 

Gràfic 3.3. Persones desocupades segons reben / no reben prestacions a la província 

de Barcelona (2008-2014) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE  
Dades corresponents al tercer trimestre de cada any 
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Gràfic 3.4. Persones desocupades segons reben / no reben prestacions a Catalunya 

(2008-2014) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE  
Dades corresponents al tercer trimestre de cada any 

La taxa de desprotecció es calcula dividint el nombre de persones desocupades que 

diuen no percebre prestació o subsidi entre el total de persones a l’atur amb 

experiència laboral. Aquestes persones no necessàriament estan inscrites com a 

demandants d’ocupació a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, però sí 

que cerquen feina activament. A diferència de la taxa de cobertura, en aquest cas la 

font de les dades és l’EPA (INE). 

El tercer trimestre del 2014, el 67,3% de les persones desocupades de la 

província de Barcelona manifesten que no reben cap prestació ni subsidi, és a 

dir, 3,3 punts percentuals més que el 2008, any en què la taxa de desprotecció era 

del 64%. Contràriament, la taxa de cobertura ha disminuït des del 36% fins al 32,7% 

durant el període 2008-2014, el que voldria dir que les persones que gaudeixen 

d’algun tipus de protecció no arribarien ni a 4 de cada 10 aturats o aturades. A més, 

la tendència dels darrers anys ens mostra un empitjorament d’aquesta situació. 

En el conjunt de Catalunya, observem uns resultats molt similars als de la 

demarcació, atès que la taxa de desprotecció també s’ha incrementat, en concret un 

2,5%, i ha passat d’un 65,4% a un 67,9% entre el 2008 i el 2014. 

Taula 3.3. Taxa de desprotecció 

 
2008 2011 2014 Variació (2008-2014) 

Província Barcelona 64,0 64,0 67,3 3,3 

Catalunya 65,4 62,0 67,9 2,5 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
Dades corresponents al tercer trimestre de cada any 
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Gràfic 3.5. Persones desocupades segons reben / no reben prestacions a la província 

de Barcelona (2008-2014) 

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
Dades corresponents al tercer trimestre de cada any 

Gràfic 3.6. Persones desocupades segons reben / no reben prestacions a Catalunya 

(2008-2014) 

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) 
Dades corresponents al tercer trimestre de cada any 
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registrades com a demandants d’ocupació o no a les oficines del Servei d’Ocupació 

de Catalunya. 

Per tant, les dades de l’EPA, més negatives que les del Ministeri, recullen aquella 

part de la població que no consta en el registre administratiu del SOC, i són més 

fiables perquè reflecteixen una part de la realitat que no recull l’atur registrat. 

 

Anàlisi comarcal 

Taula 3.4. Taxa de cobertura per comarques de la província de Barcelona  

 
2008 2011 2014 

Alt Penedès P. beneficiàries 3.327 5.275 4.632 

 
P. aturades amb dret 4.077 7.562 7.583 

 
Taxa de cobertura 81,6 69,8 61,1 

Bages P. beneficiàries 7.479 10.111 7.902 

 
P. aturades amb dret 8.778 14.747 13.998 

 
Taxa de cobertura 85,2 68,6 56,5 

Barcelonès P. beneficiàries 76.603 114.462 92.340 

 
P. aturades amb dret 94.792 159.836 150.881 

 
Taxa de cobertura 80,8 71,6 61,2 

Garraf P. beneficiàries 5.567 8.244 6.738 

 
P. aturades amb dret 7.083 11.906 11.360 

 
Taxa de cobertura 78,6 69,2 59,3 

Osona P. beneficiàries 6.299 8.712 6.746 

 
P. aturades amb dret 7.272 11.706 10.638 

 
Taxa de cobertura 86,6 74,4 63,4 

Vallès Oriental P. beneficiàries 15.742 23.334 18.846 

 
P. aturades amb dret 19.036 32.919 31.852 

 
Taxa de cobertura 82,7 70,9 59,2 

Anoia P. beneficiàries 5.478 7.062 6.183 

 
P. aturades amb dret 6.661 10.008 10.349 

 
Taxa de cobertura 82,2 70,6 59,7 

Baix Llobregat P. beneficiàries 30.415 44.595 36.479 

 
P. aturades amb dret 37.160 61.965 60.256 

 
Taxa de cobertura 81,8 72,0 60,5 

Berguedà P. beneficiàries 1.623 2.144 1.757 

 
P. aturades amb dret 1.848 2.905 2.767 

 
Taxa de cobertura 87,8 73,8 63,5 

Maresme P. beneficiàries 17.071 24.363 19.848 

 
P. aturades amb dret 21.914 34.797 34.076 

 
Taxa de cobertura 77,9 70,0 58,2 

Vallès Occidental P. beneficiàries 37.560 54.478 43.513 

 
P. aturades amb dret 46.199 76.115 72.580 

 
Taxa de cobertura 81,3 71,6 60,0 

Fogars de la selva P. beneficiàries 87 98 78 

 
P. aturades amb dret 99 149 132 

 
Taxa de cobertura 87,9 65,8 59,1 

Total província de Barcelona P. beneficiàries 207.251 302.878 245.062 

 
P. aturades amb dret 254.919 424.615 406.472 

 
Taxa de cobertura 81,3 71,3 60,3 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatorio de las Ocupaciones del SEPE i de l’Observatori 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
Dades corresponents al mes de setembre de cada any 
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La informació disponible sobre la protecció per atur desagregada per comarques 

mostra uns resultats desiguals al llarg del territori. Les 11 comarques3 que 

constitueixen la demarcació de Barcelona han patit una davallada de la taxa de 

cobertura entre els anys 2008 i 2014, tot i que aquesta ha estat més intensa en 

alguns territoris que en d’altres.  

El Bages i el Berguedà són les comarques que han experimentat un decrement més 

pronunciat de la taxa de cobertura, de 28,4 punts i de 24,3 punts, respectivament. 

Cal assenyalar que, l’any 2008, les dues comarques tenien una taxa de cobertura 

superior a la de la província; en el cas del Bages era del 85,2% i en el del Berguedà, 

del 87,8%. En canvi, sis anys després, la taxa de cobertura s’ha reduït sensiblement 

fins a assolir valors del 56,5% al Bages i del 63,5% al Berguedà. 

El Garraf, el Barcelonès i el Maresme, per la seva banda, presenten una variació de 

la taxa de cobertura menys pronunciada que la mitjana de la demarcació de 

Barcelona durant la sèrie d’estudi. Així, la protecció al Garraf ha caigut un 19,3%; al 

Barcelonès, un 19,6%, i al Maresme, un 19,7%.  

Mapes 1, 2 i 3. Taxa de cobertura per comarques de la província de Barcelona 
(2008-2014) 

 
 

                                                           
3 En aquesta anàlisi no es tindrà en compte el municipi de Fogars de la Selva, el qual, tot i 
que s’ubica a la comarca de la Selva, pertany a la província de Barcelona. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE i de l’Observatori d’Empresa i Ocupació 
Les dades corresponen al mes de setembre de cada any 
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3.3. L’evolució de la despesa en prestacions 

La despesa en prestacions disminueix any rere any al llarg de la sèrie 2008-2014. Si 

es comparen les dades corresponents al mes de setembre de cada any, s’observa 

que l’única excepció es va produir el 2009, any que registra la major despesa en 

protecció per atur d’aquest  període, d’uns 475,5 milions d’euros a Catalunya i de 

367 milions d’euros a la província de Barcelona (el 77,2% del total).  

No obstant això, la tendència dels darrers anys indica una davallada de la despesa. 

Entre el setembre del 2008 i el setembre del 2014, la despesa destinada a 

prestacions ha disminuït en 14,6 milions d’euros a Catalunya (un 4,6% menys). 

D’aquests, 10 milions d’euros corresponen a la província de Barcelona (un 

4,1% menys). 

Segons el tipus de prestació, les xifres disponibles ens indiquen que les contributives 

han estat les grans perjudicades per les retallades, ja que han perdut pes 

progressivament, al voltant de 63,3 milions d’euros a Catalunya. D’aquests, 45,8 

milions corresponen a la demarcació de Barcelona (el 72,3% sobre el total). En 

termes percentuals, la variació de la despesa en prestacions contributives ha 

estat de l’ordre del -22,2% a Catalunya i del -21,1% a la província. 

En el cas de la protecció de caràcter assistencial, la situació és ben diferent. La 

despesa destinada al subsidi d’atur s’ha incrementat en 36,4 milions d’euros 

(un 113% més) a Catalunya, i ha passat de 32,3 milions el setembre del 2008 fins 

als 68,7 milions d’euros del 2014.  

En l’àmbit provincial, la despesa en subsidis d’atur ha augmentat en 26,7 

milions (un 110%). El 2008 era de 24,3 milions, mentre que sis anys després 

arribava a la xifra de 51,1 milions d’euros. 

Les dades corresponents a la renda activa d’inserció també indiquen una evolució 

positiva de la despesa econòmica. En el global de Catalunya, la despesa ha crescut 

en 12,3 milions, passant dels 1,2 milions el 2008 fins a assolir la quantia de 13,5 

milions el 2014. De manera similar, la demarcació de Barcelona ha destinat 

gairebé 9,9 milions d’euros a la RAI el 2014, 8,9 milions més que el 2008, que 

era de 0,9 milions. 

Taula 3.5. Despesa per a prestacions d’atur, en milers d’euros (2008-2014) 

 Variació (2008-2014) 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 N % 

Província de Barcelona Prestació contributiva 216.775 321.582 275.459 250.249 255.261 221.369 170.992 -45.783 -21,1 

 Subsidi d'atur 24.328 43.574 64.204 61.151 61.601 57.489 51.102 26.774 110,1 

 Renda Activa d'Inserció 918 1.767 2.696 5.260 7.352 8.577 9.891 8.973 977,5 

 Total 242.021 366.923 342.359 316.660 324.214 287.435 231.985 -10.036 -4,1 

Catalunya Prestació contributiva 284.834 414.141 356.039 326.848 331.941 285.723 221.484 -63.350 -22,2 

 Subsidi d'atur 32.266 59.053 87.648 82.464 82.358 76.949 68.702 36.436 112,9 

 Renda Activa d'Inserció 1.213 2.350 3.730 7.325 10.107 11.828 13.514 12.301 1.014,1 

 Total 318.313 475.544 447.417 416.637 424.434 374.500 303.700 -14.613 -4,6 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE 
Dades corresponents al mes de setembre de cada any 

La despesa destinada a 

protecció davant l’atur ha 

disminuït un 4,1% a la 

província de Barcelona. En 

canvi, en prestacions 

assistencials ha augmentat 

progressivament 
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L’anàlisi percentual ens permet determinar el pes que té cada tipus de prestació 

respecte del total de la despesa destinada a protecció davant l’atur a la província de 

Barcelona. En el cas de la prestació contributiva, s’observa com el seu pes va 

disminuint al llarg de temps, ja que, el setembre del 2008, el 89,6% de despesa 

en protecció es destinava a les prestacions contributives, mentre que 6 anys 

després aquesta proporció s’ha reduït fins al 73,7%. En canvi, la quantitat de 

despesa econòmica que es destina a la protecció assistencial ha anat en augment. 

El 2008, el percentatge de despesa per als subsidis d’atur era del 10,1%, mentre 

que, el 2014, s’ha incrementat en 12 punts percentuals, fins a arribar al 22%. Pel 

que fa a la RAI, l’import ha augmentat gairebé 4 punts percentuals, i ha passat d’un 

0,4% el 2008 fins al 4,3% a l’actualitat. 

La distribució percentual de la despesa en el global de Catalunya presenta 

unes proporcions semblants a les que acabem de descriure per a la 

demarcació de Barcelona. Així, entre els anys 2008 i 2014, la prestació contributiva 

ha disminuït en 16,6 punts percentuals, mentre que el subsidi d’atur i la RAI han 

augmentat 12,5 i 4,1 punts percentuals, respectivament. 

 

Gràfic 3.7. Despesa per a prestacions d’atur a la província de Barcelona (2008-2014) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE 
Dades corresponents al mes de setembre de cada any 
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Gràfic 3.8. Despesa per a prestacions d’atur a Catalunya (2008-2014) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE 
Dades corresponents al mes de setembre de cada any 

La precarietat de la contractació, sumada a les rebaixes salarials i a 

l’enduriment de les condicions d’accés i de la protecció per atur dóna com a 

resultat una reducció de la quantia de les prestacions. En aquest cas, s’analitza 

només la prestació contributiva, ja que tant el subsidi d’atur com la RAI tenen unes 

quanties fixes, que es determinen a partir de l’IPREM (indicador públic de renda 

d’efectes múltiples). 

L’evolució de la quantia mitjana de la prestació contributiva presenta dues fases 

diferenciades: té un primer moment de creixement continu, entre el 2008 i el 2012, 

any en què la quantia mitjana mensual arriba al seu màxim (939,2 euros), i compta 

amb una segona etapa de disminució dràstica de l’import mitjà de la prestació 

contributiva, corresponent als anys 2013 i 2014.  

Taula 3.6. Quantia mitjana de la prestació contributiva percebuda pels 

beneficiaris/àries (euros/mes) (2008-2014) 

 
Variació (2008-2014) Variació (2012-2014) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 N % N % 

Província Barcelona 885,7 914,9 928,6 935,0 939,2 904,0 872,9 -12,8 -1,4 -66,3 -7,1 

Catalunya 870,0 896,1 909,5 916,0 919,2 885,4 855,6 -14,4 -1,7 -63,6 -6,9 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE 
Dades corresponents al mes de setembre de cada any 

En termes generals, la quantia de la despesa ha disminuït tant a la província de 

Barcelona com a Catalunya. En el primer cas, l’import s’ha reduït un 1,4% (12,8 

euros/mes) en aquests 7 anys, i ha passat de 885,7 euros/mes al 2008 fins als 872,9 

euros/mes del 2014. No obstant, si ens centrem en el període 2012-2014, la 

retallada és del 7,1% (66,3 euros mensuals menys).  

A Catalunya aquesta retallada ha estat més elevada, de l’1,7% (14,4 euros/mes), 
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reduir fins als 855,6 euros/mes actuals. De nou, en analitzar el període 2012-2014, 

la reducció és del 6,9% (63,6 euros mensuals menys), en aquest cas inferior a la de 

la província de Barcelona. 

 

Gràfic 3.9. Quantitat mitjana de la prestació contributiva percebuda per beneficiari/ària 

(euros/mes) (2008-2014) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE 
Dades corresponents al mes de setembre de cada any 

 

 

 

3.4. L’atur de llarga durada i la protecció social 
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persones que fa més d’un any que estan a l’atur. En termes percentuals, el 18,8% 

d’aquestes persones fa més d’un any que estan desocupades i el 43,8% en fa més 

de dos.   

Durant el tercer trimestre del 2014, el 75,8% de tot l’atur de llarga durada registrat 

a Catalunya es concentra a la província de Barcelona, que en xifres absolutes 
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desocupades (88.278 aturats/ades) i el 45,5% (211.830 aturats/ades) ja fa més 

de dos anys que estan a l’atur. 
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Taula 3.7. Persones en situació d’atur de llarga i molt llarga durada (2008-2014) 

 
2008 2011 2014 Variació (N) Variació (%) 

Província Barcelona Menys de 6 mesos 107.856 134.310 104.389 -3.467 -3,2 

 
De 6 mesos a 1 any 57.472 107.273 61.307 3.835 6,7 

 
De 1 a 2 anys 21.414 120.762 88.278 66.864 312,2 

 
Més de 2 anys 28.843 162.631 211.830 182.987 634,4 

 
Total  215.585 524.976 465.804 250.219 116,1 

Catalunya Menys de 6 mesos 156.445 185.890 141.720 -14.725 -9,4 

 
De 6 mesos a 1 any 80.081 150.981 94.550 14.469 18,1 

 
De 1 a 2 anys 31.793 158.649 118.801 87.008 273,7 

 
Més de 2 anys 37.035 205.879 277.136 240.101 648,3 

 
Total més d'1 any 305.354 701.399 632.207 326.853 107,0 

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA (INE)  
Dades corresponents al tercer trimestre de cada any 

Si observem l’evolució de l’atur de llarga i de molt llarga durada al llarg de la sèrie, 

els resultats no són gaire esperançadors. Efectivament, el nombre de persones 

aturades durant més d’un any a la demarcació de Barcelona ha augmentat en 

66.864 persones, i ha passat de 21.414 persones desocupades el 2008 (un 9,9%) a 

88.278 persones desocupades el 2014 (el 19%). Així mateix, l’atur de molt llarga 

durada també s’ha incrementat en 182.987 efectius. El tercer trimestre del 2008, 

un total de 28.843 persones feia més de dos anys que estaven desocupades, i 

el mateix trimestre del 2014, aquest nombre ja ha assolit la xifra de 211.830 

persones.   

Per al conjunt de Catalunya, la xifra de l’atur de llarga durada ha crescut en 87.008 

efectius, ja que el tercer trimestre del 2008 es registraren 31.793 persones i el 

mateix trimestre del 2014 el seu nombre ha pujat fins als 118.801 aturats i aturades 

amb més d’un any a l’atur. En el cas de l’atur de molt llarga durada, ha passat d’un 

total de 37.035 persones el 2008 fins a arribar a 277.136 el 2014. Això significa 

que l’atur de molt llarga durada ha augmentat en 240.101 persones entre el 

2008 i el 2014 a Catalunya. 

Gràfic 3.10. Percentatge d’atur de llarga i molt llarga durada a la província de 

Barcelona (2008-2014) 

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA (INE)  
Dades corresponents al tercer trimestre de cada any 
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Gràfic 3.11. Percentatge d’atur de llarga i molt llarga durada a Catalunya (2008-2014) 

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA (INE)  
Dades corresponents al tercer trimestre de cada any 
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4. Síntesi-resum 

 

Activitat 

Un 73,2% del total de la població activa es troba a la província de Barcelona; 

concretament, hi ha 2.771.428 persones actives. 

La província de Barcelona ha reduït població activa de manera més intensa (4,2%) 

que el conjunt català (3,2%). Per a aquesta demarcació, només els homes han 

reduït població. Concretament  hi ha 168.024 homes actius menys (-10,5%) mentre 

que les dones actives han augmentat en 47.503 (3,7%). 

 

Ocupació 

Un 73,7% del total de la població ocupada s’ubica a la demarcació de Barcelona; 

exactament hi ha 2.220.968 persones ocupades. 

Des del 2008, mentre que Catalunya ha reduït la població ocupada en un 16,7%, la 

província de Barcelona ho ha fet en un 17,3%, disminució lleugerament més intensa. 

En el cas dels homes i per a la província de Barcelona, s’ha donat una reducció de 

337.249 homes ocupats (-22,7%); mentre que en el cas de les dones, la reducció ha 

estat de 128.567 dones ocupades (-10,7%). 

Les dones de la província de Barcelona han patit una reducció més intensa de la 

taxa d’ocupació que el global de Catalunya. 

 

Atur 

Un 71,5% del total de la població aturada es troba a la província de Barcelona; 

concretament, hi ha 550.460 persones desocupades. 

Des del 2008, aquest territori ha patit un increment de 345.295 persones sense 

feina, o el que és el mateix, ha incrementat el nombre de persones aturades en un 

168,3%. Aquest augment desmesurat suposa el 72,3% de l’increment total de 

Catalunya. 

Mentre que els homes han incrementat un 143,4% i 169.225 el nombre de 

desocupats, les dones ho han fet de manera molt superior: en un 201,9% i 176.070 

dones desocupades. 

Tant a la demarcació de Barcelona com per al conjunt del territori català, les dones 

presenten els increments més elevats d’atur. 
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Per sexes i per a Barcelona, es constata que la taxa d’atur masculina és 

lleugerament superior a la femenina (20% els homes i 19,7% les dones, el segon 

trimestre del 2014). 

 

Salarització 

Del total de població assalariada, el 74,4% es troba a la província de Barcelona 

(1.881.380 persones assalariades), i del total de reducció que s’ha donat en aquests 

sis anys en el conjunt català, el 80% l’ha sofert aquesta demarcació (-413.221 

persones assalariades i un -18%). 

La província de Barcelona és la que ha patit la major reducció de població 

assalariada des del 2008, concretament un 18,0% de decreixement, resultat superior 

a la mitjana catalana, que ha estat del -17,0%. 

En aquesta demarcació s’ha produït una reducció de 287.163 homes assalariats (-

23,6%) i de 126.057 dones assalariades (-11,7%). 

La taxa de salarització femenina es manté molt superior a la masculina, tant a la 

província de Barcelona com per al conjunt català. 

 

Temporalitat 

A la província de Barcelona hi ha un 71,5% del total de la població assalariada amb 

contracte temporal (332.306 persones assalariades) i un 75% del total de la població 

assalariada amb contracte indefinit (1.549.074 persones assalariades). 

La província de Barcelona, en relació amb la resta de províncies, ha patit en major 

mesura la destrucció d’ocupació estable. Entre el 2008 i el 2014, la major incidència 

de destrucció d’ocupació ha estat de tipus temporal i l’han patida tant els homes com 

les dones. En aquest cas, però, ha recaigut amb major força sobre els homes (-

34,3% els homes i -26,3% les dones). 

Si bé la província de Barcelona patia una taxa de temporalitat del 20,7% el 2008, el 

2014 aquesta taxa s’ha reduït fins al 17,7%. 

Malgrat la notable reducció de la temporalitat femenina, les dones continuen estant 

més afectades per la inestabilitat laboral que els homes. 

 

Cerca activa de feina 

El canal de cerca de feina més emprat per les persones aturades que cerquen feina 

activament és la consulta amb la família, els amics i els sindicats, tant a la província 

de Barcelona com al conjunt català. 

Es detecta un escàs moviment d’ofertes de feina i poca reactivació del mercat de 

treball a la província de Barcelona, sobretot si tenim en compte que només un 18,1% 
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del total de persones que cerquen feina activament es troben pendents d’una 

sol·licitud de feina (96.389 persones aturades), i només un 26,9% (143.479 

persones aturades) espera una trucada d’una oficina d’ocupació pública. 

Les persones aturades a la província de Barcelona tenen més probabilitat d’haver fet 

un examen o una entrevista de feina en les darreres setmanes que la mitjana 

catalana. 

A la província de Barcelona, hi ha més dones que homes que han fet exàmens o 

entrevistes de feina, mentre que hi ha més homes que esperen els resultats d’una 

sol·licitud de feina. 

 

Efecte desànim 

L’evolució entre el 2008 i el 2014 a la província de Barcelona mostra que s’ha 

incrementat en gairebé 14.000 el nombre de persones desanimades, creixement que 

suposa un 172,9% en aquests anys de crisi.  

Per al global català, ha estat més contundent en termes relatius, ja que ha suposat 

un augment del 241,7% i un total de 26.004 persones desanimades. 

 

Parcialitat 

La població ocupada de 16 a 64 anys que treballa a jornada completa a Catalunya, 

el segon trimestre del 2014, és de 2.531.373. En aquests darrers sis anys, hi ha 

hagut una pèrdua de 659.770 persones que treballen a temps complet. Aquesta 

dràstica reducció suposa un 20,7% menys. 

La població ocupada de 16 a 64 anys que treballa a temps parcial a Catalunya, el 

segon trimestre del 2014, és de 484.058. En relació amb el 2008, aquest resultat 

suposa un increment de 56.730 persones. La tendència creixent de la parcialitat és 

d’un 13,3% d’increment. 

A la província de Barcelona, i en xifres relatives, s’ha produït la reducció més 

acusada de població ocupada a temps complet. Concretament, la reducció ha estat 

del 21,6% i 511.278 persones ocupades menys a temps complet. 

A la província de Barcelona, s’ha donat un increment del 14,1% i 45.462 persones 

ocupades més a temps parcial des del 2008. 

La taxa de parcialitat és superior a la província de Barcelona que al conjunt de 

Catalunya. 

A la província de Barcelona, mentre que els homes tenen una taxa de parcialitat del 

9,3%, les dones, a molta distància, arriben fins a un 24,4%. Això sí, per a ambdós 

sexes, la tendència en aquests darrers anys ha estat creixent. 

La parcialitat recau sobretot en les dones, tant a la província de Barcelona com per 

al conjunt del territori català. 
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Més de la meitat de la població que treballa a jornada parcial ho fa de manera 

involuntària, tant a la província de Barcelona com al global català. 

L’evolució entre el 2008 i el 2014 evidencia uns increments molt notables de la 

població ocupada que treballa a temps parcial de manera involuntària. A la província 

de Barcelona, s’ha donat un augment de 127.796 persones ocupades i un 172,4% 

més i, en el conjunt català, l’increment ha estat de 161.554 persones ocupades i un 

161,9% més. 

Tant per al cas dels homes com per al cas de les dones a la província de Barcelona, 

l’increment de població ocupada que pateix parcialitat involuntària ha sigut 

desmesurat, però són els homes els que presenten les xifres relatives més 

destacables. 

En sis anys s’han incrementat en un 492,1% i 58.202 els homes que treballen a 

temps parcial involuntàriament i en un 111,7% i 69.594 les dones ocupades a temps 

parcial. 

 

Hores efectives de feina 

Hi ha una alta concentració de població assalariada que treballa més de 40 hores 

setmanals i una concentració notable de població assalariada que treballa menys de 

30 hores setmanals. Aquest tret, a la província de Barcelona i a la mitjana catalana, 

és força semblant. 

Es constata una forta reducció de les jornades treballades superiors a 35 hores, 

mentre que s’incrementen les persones assalariades que treballen menys de 35 

hores.  

A la província de Barcelona, també hi ha diferències entre homes i dones i les 

jornades laborals inferiors a 30 hores efectives de feina. En el cas masculí, només 

un 11,1% del total d’assalariats ha treballat en la setmana de referència menys de 

30 hores efectives (103.367 homes), mentre que, en el cas femení, hi trobem un 

elevat 27% i 257.135 dones assalariades. 

Es detecta una certa tendència cap al repartiment de la feina i no de creació 

d’ocupació en aquests últims anys. L’increment de la parcialitat, mentre es destrueix 

ocupació a temps complet,  l’increment de les jornades de treball inferiors a 30 hores 

i les reduccions de les jornades superiors a 35 hores efectives així ho demostren. 

 

La qualificació dels llocs de treball 

En total, a la província de Barcelona, hi ha 313.480 persones assalariades 

sobrequalificades, un 16,7% del total de la població assalariada d’aquesta 

demarcació. 

Per al conjunt de Catalunya, aquesta xifra ascendeix a 421.581 persones 

assalariades, i també suposa un 16,7% del total de la població assalariada catalana. 
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A la província de Barcelona, un 20,4% de la massa assalariada té una ocupació de 

baix nivell (383.350 persones assalariades). 

A més, hi ha un 25,3% de persones assalariades que treballen en ocupacions de 

qualificació mitjana (475.625 persones assalariades). I un 33,9% de la població 

assalariada ocupa un lloc de treball d’alta qualificació (636.860 persones 

assalariades). 

El comportament del conjunt català és força similar al vist per a Barcelona, però al 

global català hi ha un major pes de població assalariada que treballa en ocupacions 

de mitjana qualificació que a la província de Barcelona. 

A la província de Barcelona, el segon trimestre del 2014, hi ha 152.740 homes 

assalariats sobrequalificats i 160.740 dones assalariades sobrequalificades. Això 

suposa un percentatge del 16,4% i del 16,9%, respectivament. 

Per tant, a la província de Barcelona hi ha una proporció major de dones 

sobrequalificades que d’homes sobrequalificats, mentre que al global català la 

proporció és major en els homes. 

 

Risc de pobresa a la feina 

Es constata una tendència a la baixa dels salaris mitjans a Catalunya, i és en el 

darrer període en què aquesta reducció s’ha intensificat. S’ha perdut més salari 

entre el 2011 i el 2012 que en els darrers quatre anys. 

A Catalunya, les dones tenen un salari mitjà 6.000 € inferior al salari mitjà dels 

homes. 

La taxa de risc de pobresa a la feina l’any 2008 era del 8,6%, mentre que al 2012 ha 

crescut fins a l’11,7% i, el 2013, tot i no ser una dada comparable per haver-hi una 

ruptura de sèrie, el resultat no és gaire esperançador, del 12,2%. 

En el cas de Catalunya, el 2013, es poden comptabilitzar 637.200 persones que es 

troben en risc de pobresa a la feina. Això suposa un 21,6% del total de l’ocupació el 

2013. 

 

Llars sense ingressos 

En sis anys, a Catalunya, s’ha passat de 60.400 a 91.100 llars privades d’ingressos, 

gairebé un 51% més. 

En el mateix període, s’ha incrementat gairebé un 290% el nombre de llars on tots 

els actius es troben desocupats a Catalunya. 
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Llars sense ingressos laborals 

Hi ha un major nombre d’homes que de dones que viuen en llars on no arriba cap 

ingrés laboral i, aquest fet, es dóna tant per al global català com per a la província de 

Barcelona. 

Hi ha una major proporció de persones aturades que inactives que habiten una llar 

privada d’ingressos laborals per al global català, mentre que, per a la província de 

Barcelona, la proporció de població inactiva és major que la població aturada que es 

troba en la mateixa situació. 

A Catalunya hi ha 89.000 persones que són caps de família i habiten en llars 

privades d’ingressos laborals; un 53,2% d’aquestes són persones aturades que 

cerquen feina. 

A la província de Barcelona hi ha 59.300 persones que són caps de família, habiten 

en llars privades d’ingressos laborals i es troben aturades en cerca activa de feina. 

Un 50,2% del total de persones aturades que viuen en llars sense ingressos laborals 

a la província de Barcelona i un 46,4% del total català fa més de dos anys que 

cerquen activament feina sense èxit. 

 

Taxa de risc de pobresa i exclusió social 

L’any 2013 i a Catalunya, hi ha 1.463.100 persones que es troben en risc de 

pobresa. Aquestes dades evidencien que una part important de la població catalana 

no té recursos suficients per fer front a les necessitats més bàsiques per dur una 

vida digna. 

La província de Barcelona i la de Lleida són les úniques que es mostren per sota del 

global català; en concret, la taxa AROPE per a la primera demarcació és d’un 28,5% 

i per a la segona és d’un 28%.  

Per al conjunt de Catalunya la taxa AROPE, el 2013, és del 29,5%. 

 

Protecció social 

Les persones beneficiàries de prestacions per atur a la província de Barcelona han 

augmentat un 18,2% (37.811 persones) entre el 2008 i el 2014. 

La prestació contributiva ha disminuït en 42.354 persones beneficiàries (un 26,5%), 

mentre que les beneficiàries del subsidi d’atur han crescut en 58.802 persones, així 

com les que perceben la RAI, que han augmentat en 21.363 efectius durant l’etapa 

analitzada. 

La prestació contributiva va perdent pes al llarg de temps, ja que el 2008 significava 

el 77% sobre el total, mentre que sis anys després ha caigut fins al 47,8%. En canvi, 

tant el subsidi d’atur com la RAI han anat guanyant en importància durant aquest 

període. 
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Les prestacions contributives, de més qualitat tant pel que fa a la seva quantia com a 

la durada i perquè cotitzen a la Seguretat Social, estan disminuint a favor de la 

protecció de caràcter assistencial, de pitjor qualitat. 

La taxa de cobertura a la demarcació de Barcelona ha caigut 20 punts percentuals 

entre els anys 2008 i 2014. 

Un gran nombre de persones aturades no estan rebent cap tipus de prestació, ni tan 

sols de tipus assistencial. 

Segons dades de l’EPA, el 67,3% de les persones desocupades de la província de 

Barcelona manifesten que no reben cap prestació ni subsidi per atur. 

Entre el setembre del 2008 i el setembre del 2014, la despesa destinada a 

prestacions ha disminuït en 14,6 milions d’euros a Catalunya (un 4,6% menys). 

D’aquests, 10 milions d’euros corresponen a la província de Barcelona (un 4,1% 

menys). 

La variació percentual de la despesa en prestacions contributives ha estat de l’ordre 

del -21,1% a la província de Barcelona. 

L’any 2014, la despesa en subsidis d’atur a la demarcació de Barcelona ha 

augmentat en 26,7 milions i la RAI s’ha incrementat en 8,9 milions més respecte del 

2008. 

El setembre del 2008, el 89,6% de la despesa en protecció es destinava a les 

prestacions contributives, mentre que sis anys després aquesta proporció s’ha reduït 

fins al 73,7%. 

La disminució del nombre de persones protegides, sumada a una menor despesa en 

protecció, dóna com a resultat una reducció de la quantia de les prestacions. Així, la 

quantia de la despesa ha disminuït tant a la província de Barcelona com a 

Catalunya. 

El 75,8% de tot l’atur de llarga durada registrat a Catalunya es concentra a la 

província de Barcelona, el que en xifres absolutes significa 300.108 persones. 

D’aquestes, el 19% fa més d’un any que estan desocupades (88.278 aturats i 

aturades) i el 45,5% (211.830 aturats i aturades) ja fa més de dos anys que es 

troben sense feina. 
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5. Conclusions 

 

Catalunya i, en concret, la província de Barcelona ha patit un clar retrocés en el 

nivell de vida de la seva població. Aquesta situació s’ha produït en aquests darrers 

anys com a conseqüència  de la crisi econòmica i de les polítiques d’austeritat que 

dicta la Unió Europea, que s’obeeixen diligentment a Catalunya i a Espanya. La 

destrucció d’ocupació, la precarització del mercat de treball, el retrocés en drets 

laborals, la caiguda dels salaris i la falta de protecció social han comportat un 

augment del risc de pobresa, que afecta amb més intensitat les persones més 

vulnerables. 

Des del 2008, la destrucció d’ocupació ha estat considerable: els increments d’atur 

no tenen precedents i la precarització del mercat de treball és evident. Indicadors 

com la temporalitat, la parcialitat involuntària i la tendència al repartiment de la feina 

reforcen aquesta idea. A més, l’atur de llarga durada i el desànim en la cerca de 

feina passen factura a la població en edat de treballar en forma d’inactivitat. La 

intensitat de la crisi en aquests sis anys mostra els efectes nocius que han recaigut 

directament sobre el mercat de treball i, consegüentment, sobre les famílies.  

La figura del treballador o treballadora pobre és cada cop més evident i present en 

un mercat de treball debilitat, on s’afebleix la regulació laboral i la negociació 

col·lectiva i la feina és cada cop més precària, de baixa qualitat i sense garanties. El 

treball remunerat ja no representa una salvaguarda contra la pobresa. I, com 

sempre, les dones són les que surten més malparades d’aquesta situació i les que 

assumeixen les feines més precàries. 

Augmenten les dificultats econòmiques de moltes persones treballadores 

assalariades i de moltes persones que treballen per compte propi per arribar a final 

de mes. 

Recordem, un cop més, que l’extrema vulnerabilitat de les persones treballadores és 

conseqüència directa del desenvolupament de les dues darreres reformes laborals 

(Reial decret 10/2011 i Reial decret 3/2012, de mesures per a la reforma del mercat 

de treball). La precarietat laboral s’ha estès i ha deixat de ser exclusiva en les feines 

temporals. Solucions enganyoses com la suposada contractació indefinida per a 

persones emprenedores, que en realitat promou una ocupació precària, inestable i 

que vulnera els drets laborals més bàsics, amb un període de prova d’un any, 

contribueixen a la precarització laboral. La possibilitat que en els contractes a temps 

parcial puguin fer-se hores extres i la bonificació per a la seva realització, n’ha 

disparat l’ús i també la precarietat. 

Menors ingressos laborals per a la precarietat de la contractació i la caiguda dels 

salaris genera pobresa laboral. 

Si a la pobresa laboral a Catalunya, com a la província de Barcelona, hi sumem el 

retrocés que hem comprovat de la protecció social, tenim un clar detonant de 

debilitació de l’estat del benestar on les persones deixen de trobar-hi aixopluc. I el 
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més alarmant és que no hi ha signes de millora per a aquesta població castigada al 

llarg dels anys. Ans el contrari, la tendència és cada cop més negativa. 

La pobresa ha crescut; la població és més vulnerable de patir exclusió social i la crisi 

ha comportat uns resultats que no s’han repartit de manera equitativa. 

Per tot això cal tractar amb seny les darreres dades referents a les reduccions d’atur 

o de creació d’ocupació, perquè la realitat que es viu és ben diferent a la que molts 

analistes pretenen fer creure amb missatges triomfalistes, de canvi de tendència, de 

millora del mercat de treball i de millora de la situació econòmica en general.  

Cal tenir present que darrere les xifres, els indicadors i les taxes hi ha persones i 

famílies que viuen una realitat cada dia més dura entorn de la manca de feina, de la 

insuficiència d’ingressos laborals i de la protecció social que no reben. 

L’empobriment crònic o estructural és un fenomen preocupant i que cal eradicar en 

qualsevol societat que el pateix, però l’empobriment sobrevingut, aquell que és 

conseqüència de la pèrdua o la reducció dràstica dels ingressos dels quals es 

disposa, és el que ha augmentat de manera exponencial en aquests anys de crisi. 

Aquest empobriment, difícil d’assumir per les famílies que veuen impossible pagar 

factures o pagar un lloguer, s’acompanya, en la majoria dels casos, d’un sentiment 

de fracàs i vergonya. 

És per això que calen mesures urgents, com la implementació d’una renda garantida 

de ciutadania per garantir que els més febles tinguin uns mínims per poder viure i 

per cobrir les necessitats més bàsiques.  

La millora de les polítiques actives d’ocupació ha d’anar acompanyada d’un projecte 

assenyat de creació d’ocupació sòlida i resistent a situacions com les que estem 

patint des de fa més de sis anys, en què tinguin un paper important els sectors 

punters del nostre teixit productiu com  ara la indústria. Per això cal un canvi en la 

política econòmica que se centri en l’impuls de l’activitat productiva i l’ocupació de 

qualitat. 

Cal blindar els pressupostos per garantir la cobertura dels que han perdut la feina i 

esgoten els darrers recursos. Calen, de manera immediata, respostes urgents per a 

totes aquelles persones que han perdut la feina, que esgoten les prestacions i que 

no disposen de rendes alternatives al treball. 

Perquè la lluita contra la pobresa i el benestar de la ciutadania és una obligació de 

les administracions públiques i són elles les que han de vetllar per una redistribució 

equitativa de la renda i eliminar les desigualtats i la pobresa. 
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Annexos 

 

Indicadors bàsics del mercat de treball 

2008 Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

activitat 1.605.298 1.286.650 2.891.948 2.199.973 1.711.073 3.911.046 

ocupació 1.487.323 1.199.460 2.686.783 2.031.062 1.587.408 3.618.470 

atur 117.975 87.190 205.165 168.911 123.665 292.576 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
 
 

2014 Barcelona Catalunya 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

activitat 1.437.274 1.334.153 2.771.427 1.990.327 1.795.329 3.785.656 

ocupació 1.150.074 1.070.893 2.220.967 1.582.358 1.433.074 3.015.432 

atur 287.200 263.260 550.460 407.969 362.255 770.224 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
 
 

 
Barcelona Catalunya 

variació (N) Homes Dones Total Homes Dones Total 

activitat -168.024 47.503 -120.521 -209.646 84.256 -125.390 

ocupació -337.249 -128.567 -465.816 -448.704 -154.334 -603.038 

atur 169.225 176.070 345.295 239.058 238.590 477.648 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
 
 

 
Barcelona Catalunya 

variació (%) Homes Dones Total Homes Dones Total 

activitat -10,5 3,7 -4,2 -9,5 4,9 -3,2 

ocupació -22,7 -10,7 -17,3 -22,1 -9,7 -16,7 

atur 143,4 201,9 168,3 141,5 192,9 163,3 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Població assalariada 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

2008 2.294.601 287.955 158.065 306.032 3.046.653 

2014 1.881.380 251.518 142.422 254.305 2.529.625 

variació (N) -413.221 -36.437 -15.643 -51.727 -517.028 

variació (%) -18,0 -12,7 -9,9 -16,9 -17,0 

 

Taxes salarització 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

2008 85,0 80,3 76,4 82,3 83,8 

2014 84,0 82,0 78,0 81,9 83,2 

 

Salarització homes/dones 

 
Barcelona Catalunya 

 
2008 2014 2008 2014 

Homes 1.217.741 930.578 1.637.747 1.265.808 

Dones 1.076.860 950.803 1.408.904 1.263.819 

Total 2.294.601 1.881.381 3.046.651 2.529.627 

 

 
Barcelona Catalunya 

 
variació (N) Variació (%) variació (N) Variació (%) 

Homes -287.163 -23,6 -371.939 -22,7 

Dones -126.057 -11,7 -145.085 -10,3 

Total -413.220 -18,0 -517.024 -17,0 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Parcialitat per províncies 

2n trim 2008 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

 
j. completa 2.364.146 316.505 180.970 329.522 3.191.143 

 
j. parcial 322.637 40.157 24.888 39.646 427.328 

 
Total 2.686.783 356.662 205.858 369.168 3.618.471 

2n trim 2014 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

 
j. completa 1.852.868 259.320 156.234 262.951 2.531.373 

 
j. parcial 368.099 44.746 25.710 45.503 484.058 

 
Total 2.220.967 304.066 181.944 308.454 3.015.431 

 

Variació 2008-2014 

(N) 

j. completa -511.278 -57.185 -24.736 -66.571 -659.770 

j. parcial 45.462 4.589 822 5.857 56.730 

(%) 

j. completa -21,6 -18,1 -13,7 -20,2 -20,7 

j. parcial 14,1 11,4 3,3 14,8 13,3 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Parcialitat per províncies i sexe 

2n trim 2008 

 
Home Dona Total 

 
Barcelona Completa 1.422.114 942.032 2.364.146 

  
Parcial 65.209 257.428 322.637 

  
Total 1.487.323 1.199.460 2.686.783 

 
Girona Completa 199.773 116.732 316.505 

  
Parcial 10.558 29.599 40.157 

  
Total 210.331 146.331 356.662 

 
Lleida Completa 112.605 68.365 180.970 

  
Parcial 5.284 19.604 24.888 

  
Total 117.889 87.969 205.858 

 
Tarragona Completa 209.998 119.524 329.522 

  
Parcial 5.522 34.124 39.646 

  
Total 215.520 153.648 369.168 

 
Total Completa 1.944.490 1.246.653 3.191.143 

  
Parcial 86.573 340.755 427.328 

  
Total 2.031.063 1.587.408 3.618.471 

2n trim 2014 

  
Home Dona Total 

 
Barcelona j. completa 1.043.555 809.313 1.852.868 

  
j. parcial 106.519 261.580 368.099 

  
Total 1.150.074 1.070.893 2.220.967 

 
Girona j. completa 149.610 109.710 259.320 

  
j. parcial 13.518 31.228 44.746 

  
Total 163.128 140.938 304.066 

 
Lleida j. completa 96.830 59.405 156.235 

  
j. parcial 5.003 20.706 25.709 

  
Total 101.833 80.111 181.944 

 
Tarragona j. completa 155.457 107.494 262.951 

  
j. parcial 11.866 33.637 45.503 

  
Total 167.323 141.131 308.454 

 
Total j. completa 1.445.452 1.085.922 2.531.374 

  
j. parcial 136.906 347.151 484.057 

  
Total 1.582.358 1.433.073 3.015.431 

*Xifres inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Motius de tenir jornada parcial per províncies 

2n trim 2008 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

Seguir cursos de formació 66.634 6.877 3.573 4.455 81.539 

Malaltia o incapacitat pròpia 3.748 1.378 595 639 6.360 

Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran 40.941 5.226 4.171 7.914 58.252 

Altres obligacions familiars o personals 56.122 7.527 4.395 6.994 75.038 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 74.117 9.966 5.216 10.495 99.794 

No voler una ocupació de jornada completa 41.186 5.740 3.805 5.334 56.065 

Altres raons 39.890 3.443 3.133 3.813 50.279 

Total 322.638 40.157 24.888 39.644 427.327 

2n trim 2014 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

Seguir cursos de formació 32.875 3.474 766 2.568 39.683 

Malaltia o incapacitat pròpia 4.744 0 175 755 5.674 

Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran 37.177 4.255 4.479 6.058 51.969 

Altres obligacions familiars o personals 14.249 2.514 950 4.056 21.769 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 201.913 24.186 11.170 24.079 261.348 

No voler una ocupació de jornada completa 20.506 4.105 3.863 2.733 31.207 

Altres raons 55.693 6.213 4.307 5.254 71.467 

Total 368.099 44.747 25.710 45.503 484.059 
*Xifres inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Població assalariada per nivells de qualificació de l'ocupació i nivell d'estudis 

assolit 

2n trim 2014 
Analfabets i 

educació primària 
Educació secundària 

1a etapa 
Educació secundària 

2a etapa 
Estudis 

superiors 
Total 

Barcelona Sense o baixa qualificació 90.201 173.262 75.662 44.225 383.350 

 
Qualificació mitjana 36.671 112.190 133.171 193.593 475.625 

 
Alta qualificació 1.813 25.790 71.622 537.635 636.860 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 33.305 123.723 127.482 100.432 384.942 

 
Forces armades   

602 
 

602 

 
Total 161.990 434.965 408.539 875.885 1.881.379 

Girona Sense o baixa qualificació 11.075 26.691 12.658 3.900 54.324 

 
Qualificació mitjana 5.351 25.026 21.277 17.464 69.118 

 
Alta qualificació 1.100 3.851 12.029 57.591 74.571 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 3.282 22.891 16.372 10.183 52.728 

 
Forces armades  

275 504 
 

779 

 
Total 20.808 78.734 62.840 89.138 251.520 

Lleida Sense o baixa qualificació 5.796 14.771 6.921 3.328 30.816 

 
Qualificació mitjana 5.288 20.069 11.503 16.483 53.343 

 
Alta qualificació 666 2.195 2.059 27.837 32.757 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 291 7.721 10.900 6.593 25.505 

 
Total 12.041 44.756 31.383 54.241 142.421 

Tarragona Sense o baixa qualificació 6.428 30.722 16.132 9.597 62.879 

 
Qualificació mitjana 4.499 16.802 19.991 21.618 62.910 

 
Alta qualificació 572 7.049 7.618 55.444 70.683 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 3.712 21.212 22.532 10.376 57.832 

 
Total 15.211 75.785 66.273 97.035 254.304 

Total Sense o baixa qualificació 113.500 245.446 111.373 61.050 531.369 

 
Qualificació mitjana 51.809 174.087 185.942 249.158 660.996 

 
Alta qualificació 4.151 38.885 93.328 678.507 814.871 

 
Serveis de restauració, personals i comerç 40.590 175.547 177.286 127.584 521.007 

 
Forces armades  

275 1.106 
 

1.381 

 
Total 210.050 634.240 569.035 1.116.299 2.529.624 

*Xifres inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Població ocupada per hores efectives de feina 

 
2008 2014 

Home Barcelona Menys de 30 hores setmanals 92.679 123.384 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 94.014 98.847 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 106.832 76.198 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 868.371 609.528 

  
45 hores setmanals i més 275.698 183.177 

  
Altres 59.873 70.250 

  
Total 1.497.467 1.161.384 

 
Girona Menys de 30 hores setmanals 14.497 15.542 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 13.665 14.021 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 14.707 12.601 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 100.713 90.343 

  
45 hores setmanals i més 54.423 22.574 

  
Altres 14.001 9.661 

  
Total 212.006 164.742 

 
Lleida Menys de 30 hores setmanals 4.392 5.940 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 3.913 7.599 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 7.970 14.409 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 52.684 42.411 

  
45 hores setmanals i més 43.047 25.435 

  
Altres 6.700 6.428 

  
Total 118.706 102.222 

 
Tarragona Menys de 30 hores setmanals 14.212 13.822 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 12.646 9.939 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 8.041 13.773 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 113.418 92.058 

  
45 hores setmanals i més 57.013 26.718 

  
Altres 12.024 11.777 

  
Total 217.354 168.087 

 
Total Menys de 30 hores setmanals 125.780 158.688 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 124.238 130.406 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 137.550 116.981 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.135.186 834.340 

  
45 hores setmanals i més 430.181 257.904 

  
Altres 92.598 98.116 

  
 

2.045.533 1.596.435 

Dona Barcelona Menys de 30 hores setmanals 261.075 279.075 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 112.764 122.273 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 135.556 137.617 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 542.199 406.129 

  
45 hores setmanals i més 84.335 68.190 

  
Altres 66.292 65.607 

  
Total 1.202.221 1.078.891 

 
Girona Menys de 30 hores setmanals 31.631 29.855 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 12.220 14.273 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 17.104 21.155 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 64.839 57.453 

  
45 hores setmanals i més 13.460 7.682 

  
Altres 7.336 11.473 

  
Total 146.590 141.891 

 
Lleida Menys de 30 hores setmanals 18.136 17.363 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 4.017 10.038 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 14.863 14.201 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 39.188 26.676 

  
45 hores setmanals i més 8.546 6.513 

  
Altres 3.389 5.560 
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Total 88.139 80.351 

 
Tarragona Menys de 30 hores setmanals 35.558 36.707 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 15.609 14.388 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 15.942 20.065 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 61.317 49.659 

  
45 hores setmanals i més 15.906 12.726 

  
Altres 10.361 8.876 

  
Total 154.693 142.421 

 
Total Menys de 30 hores setmanals 346.400 363.000 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 144.610 160.972 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 183.465 193.038 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 707.543 539.917 

  
45 hores setmanals i més 122.247 95.111 

  
Altres 87.378 91.516 

  
 

1.591.643 1.443.554 

Total Barcelona Menys de 30 hores setmanals 353.754 402.459 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 206.778 221.120 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 242.388 213.815 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.410.570 1.015.657 

  
45 hores setmanals i més 360.033 251.367 

  
Altres 126.165 135.857 

  
Total 2.699.688 2.240.275 

 
Girona Menys de 30 hores setmanals 46.128 45.397 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 25.885 28.294 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 31.811 33.756 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 165.552 147.796 

  
45 hores setmanals i més 67.883 30.256 

  
Altres 21.337 21.134 

  
Total 358.596 306.633 

 
Lleida Menys de 30 hores setmanals 22.528 23.303 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 7.930 17.637 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 22.833 28.610 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 91.872 69.087 

  
45 hores setmanals i més 51.593 31.948 

  
Altres 10.089 11.988 

  
 

206.845 182.573 

 
Tarragona Menys de 30 hores setmanals 49.770 50.529 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 28.255 24.327 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 23.983 33.838 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 174.735 141.717 

  
45 hores setmanals i més 72.919 39.444 

  
Altres 22.385 20.653 

  
Total 372.047 310.508 

 
Total Menys de 30 hores setmanals 472.180 521.688 

  
De 30 a menys de 35 hores setmanals 268.848 291.378 

  
De 35 a menys de 40 hores setmanals 321.015 310.019 

  
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.842.729 1.374.257 

  
45 hores setmanals i més 552.428 353.015 

  
Altres 179.976 189.632 

  
Total 3.637.176 3.039.989 

*Xifres inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Variació població ocupada per hores efectives de feina per províncies 

 
2008 2014 variació (N) variació (%) 

Barcelona Menys de 30 hores setmanals 353.754 402.459 48.705 13,8 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 206.778 221.120 14.342 6,9 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 242.387 213.815 -28.572 -11,8 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.410.570 1.015.657 -394.913 -28,0 

 
45 hores setmanals i més 360.033 251.367 -108.666 -30,2 

 
Altres 126.165 135.857 9.692 7,7 

 
Total 2.699.687 2.240.275 -459.412 -17,0 

Girona Menys de 30 hores setmanals 46.128 45.397 -731 -1,6 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 25.885 28.294 2.409 9,3 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 31.812 33.756 1.944 6,1 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 165.553 147.796 -17.757 -10,7 

 
45 hores setmanals i més 67.883 30.257 -37.626 -55,4 

 
Altres 21.337 21.134 -203 -1,0 

 
Total 358.598 306.634 -51.964 -14,5 

Lleida Menys de 30 hores setmanals 22.528 23.303 775 3,4 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 7.929 17.637 9.708 122,4 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 22.833 28.610 5.777 25,3 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 91.872 69.087 -22.785 -24,8 

 
45 hores setmanals i més 51.592 31.948 -19.644 -38,1 

 
Altres 10.090 11.988 1.898 18,8 

 
Total 206.844 182.573 -24.271 -11,7 

Tarragona Menys de 30 hores setmanals 49.770 50.529 759 1,5 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 28.255 24.327 -3.928 -13,9 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 23.983 33.838 9.855 41,1 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 174.735 141.717 -33.018 -18,9 

 
45 hores setmanals i més 72.919 39.443 -33.476 -45,9 

 
Altres 22.384 20.652 -1.732 -7,7 

 
Total 372.046 310.506 -61.540 -16,5 

Total Menys de 30 hores setmanals 472.180 521.688 49.508 10,5 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 268.847 291.378 22.531 8,4 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 321.015 310.019 -10.996 -3,4 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.842.730 1.374.257 -468.473 -25,4 

 
45 hores setmanals i més 552.427 353.015 -199.412 -36,1 

 
Altres 179.976 189.631 9.655 5,4 

 
Total 3.637.175 3.039.988 -597.187 -16,4 

*Xifres inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Població assalariada per hores efectives de feina 

 
2008 2014 variació (N) variació (%) 

% sobre 
el total 2014 

Barcelona Menys de 30 hores setmanals 323.553 360.502 36.949 11,4 19,2 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 174.808 194.654 19.846 11,4 10,3 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 228.802 209.847 -18.955 -8,3 11,2 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.253.386 907.104 -346.282 -27,6 48,2 

 
45 hores setmanals i més 209.161 107.965 -101.196 -48,4 5,7 

 
Altres 104.891 101.308 -3.583 -3,4 5,4 

 
Total 2.294.601 1.881.380 -413.221 -18,0 100,0 

Girona Menys de 30 hores setmanals 38.099 39.910 1.811 4,8 15,9 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 22.134 24.822 2.688 12,1 9,9 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 29.431 31.637 2.206 7,5 12,6 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 142.985 126.767 -16.218 -11,3 50,4 

 
45 hores setmanals i més 38.369 16.015 -22.354 -58,3 6,4 

 
Altres 16.937 12.367 -4.570 -27,0 4,9 

 
Total 287.955 251.518 -36.437 -12,7 100,0 

Lleida Menys de 30 hores setmanals 20.542 19.606 -936 -4,6 13,8 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 6.187 13.950 7.763 125,5 9,8 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 21.847 26.842 4.995 22,9 18,8 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 78.582 61.464 -17.118 -21,8 43,2 

 
45 hores setmanals i més 24.008 13.445 -10.563 -44,0 9,4 

 
Altres 6.898 7.115 217 3,1 5,0 

 
Total 158.064 142.422 -15.642 -9,9 100,0 

Tarragona Menys de 30 hores setmanals 44.594 44.881 287 0,6 17,6 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 24.529 20.511 -4.018 -16,4 8,1 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 22.863 32.660 9.797 42,9 12,8 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 151.737 127.311 -24.426 -16,1 50,1 

 
45 hores setmanals i més 43.350 14.330 -29.020 -66,9 5,6 

 
Altres 18.958 14.613 -4.345 -22,9 5,7 

 
Total 306.031 254.306 -51.725 -16,9 100,0 

Total Menys de 30 hores setmanals 426.788 464.899 38.111 8,9 18,4 

 
De 30 a menys de 35 hores setmanals 227.658 253.937 26.279 11,5 10,0 

 
De 35 a menys de 40 hores setmanals 302.943 300.986 -1.957 -0,6 11,9 

 
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.626.690 1.222.646 -404.044 -24,8 48,3 

 
45 hores setmanals i més 314.888 151.755 -163.133 -51,8 6,0 

 
Altres 147.684 135.403 -12.281 -8,3 5,4 

 
Total 3.046.651 2.529.626 -517.025 -17,0 100,0 

*Xifres inferiors a 6.000 no són vàlides 
Font: Elaboració pròpia partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Habitatges familiars. Catalunya (valors en milers) 

 
2n trim 2008 2n trim 2014 variació (N) variació (%) 

Total d'habitatges familiars 2.790,1 2.951,1 161,0 5,8 

habitatges sense actius 648,8 773,8 125,0 19,3 

habitatges sense ocupats 708,9 1.007,5 298,6 42,1 

habitatges sense perceptors d'ingressos 60,4 91,1 30,7 50,8 

Total d'habitatges familiars amb un actiu i més 2.141,3 2.177,3 36,0 1,7 

habitatges amb tots els actius ocupats 1.874,7 1.554,0 -320,7 -17,1 

habitatges amb algun actiu desocupat 266,6 623,3 356,7 133,8 

habit. amb almenys la meitat dels actius desocupats 191,3 539,6 348,3 182,1 

habitatges amb tots els actius desocupats 60,1 233,7 173,6 288,9 

Total d'habitatges familiars amb un ocupat i més 2.081,2 1.943,6 -137,6 -6,6 

habitatges amb algun ocupat assalariat 1.870,8 1.716,7 -154,1 -8,2 

habitatges amb tots els ocupats assalariats 1.601,7 1.514,7 -87,0 -5,4 

habitatges amb tots els ocupats amb contracte temporal 193,5 187,1 -6,4 -3,3 

habitatges amb algun ocupat a temps parcial 393,4 443,7 50,3 12,8 

Total d'habitatges familiars amb un assalariat i més 1.870,8 1.716,7 -154,1 -8,2 

habitatges amb algun assalariat amb contracte temporal 562,0 420,2 -141,8 -25,2 

habit. amb tots els assalariats amb contracte temporal 239,4 220,8 -18,6 -7,8 
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE. 

 

 

 


