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1. Introducció 

El present estudi, Mapa de l’ocupació i l’atur a Catalunya, ha volgut reflectir quin ha 

estat el comportament del mercat de treball durant el 2015 respecte el 2014. 

Enguany, aquest document és una ampliació dels anteriors Mapes de l’atur a 

Catalunya que l’organització ha vingut realitzant des de fa uns anys. No obstant, si 

l’any 2014 ens varem centrar en conèixer l’ocupació en el sector industrial a nivell 

territorial, aquest 2015 hem pretès fer una anàlisi més genèrica, de tots els sectors i 

subsectors d’activitat. També, hem volgut analitzar el perfil de les noves ocupacions 

que s’han creat al llarg del 2015 ja que el comportament de l’ocupació ha estat 

creixent. 

Primerament, hem volgut recollir un resum del context econòmic català per tal de 

conèixer quina ha estat l’evolució de l’economia catalana i com aquesta ha incidit en 

els àmbits laboral i social. Posteriorment, hem analitzat la situació del mercat de 

treball des d’una perspectiva territorial. Aquesta anàlisi ens ha permès conèixer 

l’evolució del mercat de treball, tant a nivell provincial com comarcal, a partir 

d’analitzar la taxa d’atur registral, la contractació registrada i l’afiliació a la Seguretat 

Social. 

Com que l’evolució de l’ocupació aquest 2015 també ha estat creixent, hem considerat 

adient conèixer quina ocupació s’ha creat al llarg del 2015. Per això hem analitzat 

indicadors com el tipus de contracte laboral i la jornada de treball. A més, hem 

aprofundit en l’evolució de l’ocupació segons grans sectors d’activitat i subsectors, a la 

vegada que hem analitzat el perfil de les noves ocupacions generades a finals de 2015. 

Aquest darrer exercici ens ha permès conèixer les característiques personals, de 

procedència i laborals de les noves ocupacions. 

Amb tot això, hem pogut conèixer els canvis que ha patit el mercat de treball català a 

nivell territorial i quin ha estat el patró de creixement de l’ocupació en aquest darrer 

any. 
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2. Metodologia 

Per a l’elaboració d’aquest informe ens hem nodrit de fons de diverses dades. En 

primer lloc, hem utilitzat les microdades de l’Enquesta de Població Activa que ens 

facilita l’INE. Gran part del document es basa en resultats obtinguts a partir de 

l’explotació de dades d’aquesta enquesta. Malauradament, aquesta eina té certes 

limitacions en relació a la representativitat dels resultats quan s’intenta entrar a un 

nivell de detall molt concret ja que no ofereix dades inferiors a les provincials i per això 

hem utilitzat altres recursos. 

Les dades obtingudes a través de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, ens han permès 

obtenir informació més detallada ja que ens hem centrat en registres reals com són 

l’atur registrat i la contractació registrada. Aquesta informació l’hem pogut treballar a 

un nivell de detall més concret, el comarcal, tot i saber que l’atur registrat a les oficines 

del Servei d’Ocupació de Catalunya no recull tota la població aturada real que hi ha a 

Catalunya, i que la contractació registrada no correspon a persones ocupades sinó a 

contractes celebrats, i que per tant, una mateixa persona pot acumular més d’un 

contracte temporal o parcial en un mes. 

Tot i aquestes limitacions, aquesta informació ens ha permès arribar a un nivell de 

detall territorial inferior al provincial i complementar la informació obtinguda d’altres 

fons d’informació. En aquest sentit, hem pogut disposar de la incidència de l’atur 

registrat a nivell comarcal, a través de la taxa d’atur registral, que calcula el mateix 

Observatori d’Empresa i Ocupació i a partir d’aquesta informació hem pogut elaborar 

el mapa comarcal d’incidència de l’atur registrat. 

Les dades referents a afiliació a la Seguretat Social, per províncies, les hem obtingut 

també, a través de l’Observatori d’Empresa i Ocupació i, a partir d’elles, hem pogut 

elaborar el mapa provincial d’afiliació a la Seguretat Social. Als annexos d’aquest 

document trobem la informació corresponent als mapes comarcals. 

L’informe s’estructura en quatre capítols sobre context econòmic català, mercat de 

treball a nivell provincial, mercat de treball a nivell comarcal i una descripció de 

l’ocupació que s’ha generat al llarg del 2015. Finalment oferim un resum executiu amb 

les dades més rellevants de l’informe, unes conclusions i uns annexes que recullen les 

taules amb les dades comarcals complementant la informació que ofereixen els 

mapes.  
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3. Context econòmic 

El 2015 ha estat l’any de la recuperació dels principals indicadors macroeconòmics, 

quedant pendent de resoldre la crisi social i laboral. L’economia catalana ha tancat 

l’any presentant el millor ritme de creixement des de l’esclat de la crisi financera, un 

ritme lògic i en concordança amb l’efecte rebot natural de la sortida de tota recessió. 

El dinamisme de l’economia catalana s’ha fonamentat en la millora de la demanda 

interna i gràcies, en gran part, a una sèrie de factors conjunturals i externs a la política 

econòmica catalana, com són la caiguda del preu del petroli, la depreciació de l’euro, la 

política monetària expansiva del BCE i la reforma fiscal del govern de l’Estat. Aquest 

caràcter exogen de la millora econòmica del 2015 explica, en gran mesura, perquè els 

indicadors de benestar social i els del mercat de treball no han donat els mateixos 

senyals de millora que els indicadors macroeconòmics. I és que, al 2015, no s’han 

produït els canvis de model de creixement necessaris per a motivar la recuperació 

sòlida de tots els àmbits, en especial el social i el laboral. 

Els efectes d’aquests esdeveniments exògens s’han traduït en un increment del 

consum intern. L’estancament dels preus, degut al baix preu del petroli i a la 

depreciació de l’euro, a sumar la reforma fiscal, ha tingut, en el 2015, un efecte directe 

sobre la renda disponible de les famílies que han vist incrementat el seu poder de 

compra. A aquest fet cal afegir també la política monetària que ha permès millorar 

l’accés al crèdit tant de les famílies com de les empreses, fent incrementar, per tant, 

també la inversió. De fet, el consum privat i la inversió han estat els components que 

més han contribuït al creixement del PIB. D'entre els indicadors de consum privat, el 

creixement ha estat especialment accelerat en la matriculació de turismes, mentre que 

les vendes de comerç han avançat a un ritme més irregular. Quant a la inversió, 

especialment positius han estat els indicadors d’inversió estrangera, destacant també 

la recuperació de la inversió en construcció. 

A excepció de l'agricultura, tots els sectors han recuperat el seu dinamisme i han 

millorat els seus resultats respecte l'any anterior. Els sectors dels serveis i de la 

construcció han crescut lleugerament per sobre de l’evolució del PIB. De fet, els serveis 

ha estat el sector que ha mostrat la recuperació més accelerada al llarg de l'any, ajudat 

per l'impuls del consum privat i el turisme. 

L'evolució de la construcció ha tornat, finalment en el 2015, a valors positius tot i partir 

de volums de negoci molt castigats per la recessió i després de veure’s reduït a la 
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meitat des de l’inici de la mateixa. La construcció ha avançat a un ritme positiu però 

irregular al llarg de l'any i, si bé la licitació d'obra pública ha tornat a caure al 2015, la 

recuperació del subsector de l'habitatge ha permès tancar l’any amb valors positius. 

Per la seva banda, el sector industrial, tot i que en termes anuals ha crescut per sota 

del PIB, a partir del segon semestre ha viscut una recuperació molt destacable. Per 

tercer any consecutiu, la producció industrial ha vist augmentat a bon ritme el seu VAB 

(valor afegit brut). Els subsectors que han tingut un millor comportament han estat els 

de la producció de cautxú i plàstic, productes químics i la metal·lúrgia.  

El sector agrícola, contràriament, després de dos anys presentant evolucions positives, 

ha tancat el 2015 amb una lleugera caiguda, afectat per la pròrroga del vet rus i el 

col·lapse del sector a la UE. 

Un dels fets econòmics més destacables de l’any ha estat el pràctic estancament dels 

preus generals. De fet, el 2015 ha tancat amb l'evolució de preus més baixa de la sèrie 

històrica de dades, un fet que ha ampliat el poder de compra de les famílies però que 

ha pogut frenar l’activitat econòmica degut a les expectatives de preus a la baixa. Al 

2015, el preu del petroli ha convertit el transport i l’habitatge en els grups més 

deflacionaris, mentre que els aliments i les altres despeses han estat els grups més 

inflacionaris. Per la seva banda, la inflació subjacent ha crescut lleugerament, motivada 

per l'alça dels preus de l'alimentació elaborada, l'alcohol i el tabac. Pel que fa als índex 

de preus de producció, els preus dels productes industrials i energètics han caigut 

considerablement, mentre que els preus dels serveis han crescut en estar menys lligats 

a l'energia.  

Pel que fa al preu del factor treball, durant el 2015 els sindicats hem continuat 

pressionant per l'alça dels salaris, en un context de frenada del ritme d'acomiadaments 

col·lectius. Els convenis col·lectius han recollit increments salarials lleugerament per 

sobre de la taxa de l'any anterior, tot i que no s’han traslladat als salaris els guanys per 

la millora dels marges empresarials.   

Aquest insuficient avenç del preu del treball, lligat a una millora de l’accés al crèdit a 

partir del segon semestre de l’any, s’ha traduït en un increment del crèdit nou concedit 

a les famílies. Destaca especialment el creixement del crèdit per a l'habitatge, sent 

també remarcable l’alça del crèdit al consum. D’igual manera, els baixos tipus d'interès 

han ajudat a recuperar el crèdit concedit a les Pimes i a les grans empreses.  
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Al 2015 les empreses han vist incrementat el seu nivell d’exportacions, en gran part 

ajudades per la depreciació de l'euro. Aquest fet ha suposat una reducció del dèficit 

comercial amb l'estranger. El ritme del creixement de l'intercanvi comercial entre 

Catalunya i els EUA, l'Amèrica Llatina i la Xina ha augmentat notablement al llarg de 

l’any. Pel que fa als clients comercials més importants de Catalunya, el comerç bilateral 

amb França s’ha vist reduït, mentre que ha crescut considerablement el comerç amb 

Alemanya. Els principals sectors que han motivat tant l'alça de les exportacions com de 

les importacions, han estat el de l'automoció i el de béns de consum durador. En les 

exportacions ha destacat el creixement del sector exterior de l'alimentació i, en les 

importacions, el de béns d'equipament. 

Per acabar, i en relació al sector públic, les polítiques pressupostàries han estat molt 

condicionades per la rigidesa de la llei d’estabilitat pressupostària, fins i tot quedant 

incomplet l’objectiu del deute, i pel sistema de finançament autonòmic. Ara bé, durant 

el 2015 la recaptació fiscal de la Generalitat ha crescut substancialment per la plena 

vigència de l'impost de successions, per la millora del consum i per la recuperació dels 

guanys empresarials. Tot i això, sense marge per a l’execució de gaires inversions ni 

despesa públiques, els pressupostos del 2015 han prioritzat l’assignació al pagament 

d’interessos del deute públic per sobre d’assignacions per a la reactivació econòmica, 

productiva i del mercat de treball, com són les polítiques de promoció social, de 

foment de l’ocupació, de desenvolupament empresarial o d’indústria. 

En resum, en el 2015 l’economia catalana ha recuperat el seu dinamisme si bé ha 

deixat sense resoldre la crisi social i laboral. La millora de la demanda interna ha vingut 

donada per factors exògens i conjunturals, sense que les polítiques públiques s’hagin 

orientat a fer canvis en el model de creixement.  
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4. Principals indicadors del mercat de treball 

4.1 Activitat 

El 2015 s’ha caracteritzat per continuar la tendència dels darrers anys de reducció de 

l’activitat. És a dir que, en relació a anys anteriors, al nostre mercat de treball hi 

trobem menys persones treballant, o bé, en disposició de treballar. 

A Catalunya, el darrer trimestre del 2015, trobem 3.742.251 persones actives, un 

nombre inferior a les dades de l’any passat, quan hi havia 36.138 persones actives 

més, la qual cosa suposa una reducció del -1,0% en comparació el 2014. Val la pena 

destacar que, a diferència del 2014, durant el 2015 aquesta davallada de l’activitat no 

s’ha produït a totes les províncies.  En concret, a Barcelona s’ha produït un descens de 

27.530 persones en relació a l’any anterior i és el descens més important en nombres 

absoluts de totes les províncies, com és lògic si tenim en compte que és la província 

amb major nombre de població. Si ho expressem en termes percentuals, la variació 

interanual és del -1%. 

En el cas de Girona, s’ha produït també una davallada de l’activitat que es tradueix en 

13.262 persones actives menys en relació al 2014 i, tot i no ser un descens tan acusat 

en termes absoluts com el cas de Barcelona, en termes percentuals és bastant més 

elevat (un -3,4%).  

En canvi, a les províncies de Lleida i Tarragona aquest darrer trimestre no només no ha 

descendit l’activitat sinó que ha augmentat. En el cas de Tarragona, l’activitat ha 

crescut de manera molt lleugera ja que hi ha 238 persones més en situació d’activitat 

en comparació a l’any passat, la qual cosa suposa un augment percentual del 0,1%. 

Més significatiu és el cas de Lleida, on trobem 4.416 persones més en situació 

d’activitat (un 2% més que el 2014). 

Taula 4.1. Evolució de l'activitat en població 16-64 anys per províncies 

 
4t trim 
2014 

4t trim 
2015 

Variació (N) 
Variació 

(%) 
Taxes 2015 

Variació interanual 
taxes en p.p* 

Barcelona 2.777.286 2.749.756 -27.530 -1,0 79,1 -0,3 
Girona 386.091 372.829 -13.262 -3,4 78,1 -1,5 
Lleida 217.616 222.032 4.416 2,0 79,6 1,1 
Tarragona 397.396 397.634 238 0,1 76,0 -1,0 
Catalunya 3.778.389 3.742.251 -36.138 -1,0 78,7 -0,4 

Font: Microdades de l'Enquesta de Població Activa (INE). 
*punts percentuals. 
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La taxa d’activitat a finals de 2015 per al conjunt de Catalunya és del 78,7%. Aquesta 

xifra s’ha reduït en 0,4 punts percentuals en relació a l’any passat. Com s’observa a la 

taula adjunta, totes les províncies catalanes a excepció de Lleida presenten diferències 

percentuals negatives tot i que el territori que cau amb major intensitat és Girona, 

amb un descens de l’activitat de -1,5 punts percentuals. 

A la vista de les dades podríem dir que la tendència general és continuar amb la 

dinàmica de descens de l’activitat però destaquem que 

aquesta disminució ja no es produeix a totes les províncies i 

que hi ha importants diferències territorials en quant a la 

intensitat de la reducció de l’activitat. 

 

4.2 Ocupació 

El 2015 l’ocupació a Catalunya s’ha incrementat en 51.322 persones, el que significa un 

creixement de l’1,7% i un total de 3.075.574 persones ocupades. Pràcticament totes 

les províncies han crescut, a excepció de Girona, però el creixement s’ha distribuït de 

manera desigual en funció del territori.  

La província que, en termes percentuals, ha generat major ocupació és Lleida, amb un 

augment del 2,6% i un total de 4.833 persones més, en relació a l’any anterior. Tant 

Barcelona com Tarragona enregistren un augment de l’1,8% que, expressat en 

nombres absoluts, serien: 41.305 persones ocupades més a la província de Barcelona i 

5.515 a la de Tarragona. 

Finalment, Girona presenta una lleugera reducció en l’ocupació creada respecte el 

2014, amb una caiguda del -0,1%, que implica 331 persones menys en situació 

d’ocupació.  

Taula 4.2. Evolució de l’ocupació en població 16-64 anys per províncies 

 
4t trim 
2014 

4t trim 
2015 

Variació (N) Variació (%) 
Taxes 
2015 

Variació interanual 
taxes en p.p* 

Barcelona 2.234.093 2.275.398 41.305 1,8 65,4 1,5 
Girona 299.329 298.998 -331 -0,1 62,6 0,9 
Lleida 185.779 190.612 4.833 2,6 68,4 1,4 
Tarragona 305.051 310.566 5.515 1,8 59,4 0,3 
Catalunya 3.024.252 3.075.574 51.322 1,7 64,7 1,1 

Font: Microdades de l'Enquesta de Població Activa (INE). 
*punts percentuals. 

L’activitat continua disminuint en 

termes generals però ho fa de 

manera desigual i només es 

concentra a les províncies de 

Barcelona i Girona. 
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En quant a la taxa d’ocupació del darrer trimestre de 2015, observem que aquesta és 

del 64,7% per al conjunt de Catalunya, 1,1 punts percentuals més que la de l’any 2014. 

Les quatre províncies enregistren un major o menor grau de creixement de les taxes 

d’ocupació, sent Barcelona la que presenta una taxa més elevada, amb un 65,4% i 1,5 

punts percentuals més. En canvi, Tarragona és la que 

presenta un creixement més moderat, amb un lleu 

augment de 0,3 punts percentuals. 

 

4.3 Atur 

L’atur s’ha reduït en 87.460 persones, una reducció del -11,6% en relació el 2014. Sens 

dubte es tracta d’un important descens de l’atur però a finals del 2015 a Catalunya 

encara trobem 666.677 persones sense feina. Aquesta disminució de l’atur es dóna al 

conjunt del país i a cadascuna de les províncies sense excepcions. Això sí, aquesta 

caiguda de l’atur es produeix amb diferents intensitats en funció del territori.  

En termes percentuals, la província que redueix més significativament l’atur és Girona, 

amb un decreixement del -14,9% en relació a l’any passat. La segona província que 

més disminueix és Barcelona, amb una reducció interanual del -12,7%. A distància hi 

trobem Tarragona i Lleida que redueixen l’atur amb un -5,7% i un -1,3% 

respectivament.  

Taula 4.3.1 Evolució de l’atur en població 16-64 anys per províncies 

 
4t trim 
2014 

4t trim 
2015 

Variació (N) Variació (%) 
Taxes 
2015 

Variació interanual 
taxes en p.p* 

Barcelona 543.193 474.358 -68.835 -12,7 17,3 -2,3 
Girona 86.762 73.831 -12.931 -14,9 19,8 -2,7 
Lleida 31.837 31.420 -417 -1,3 14,2 -0,4 
Tarragona 92.345 87.068 -5.277 -5,7 21,9 -1,3 
Catalunya 754.137 666.677 -87.460 -11,6 17,8 -2,2 

Font: Microdades de l'Enquesta de Població Activa (INE). 
*punts percentuals. 

En quant a la taxa d’atur al darrer trimestre de 2015, veiem com la taxa global de 

Catalunya ha estat del 17,8%, concretament 2,2 punts percentuals menys que l’any 

anterior. 

L’anàlisi provincial de les taxes d’atur constata que la major davallada es produeix a 

Girona, amb una reducció de 2,7 punts percentuals i Barcelona, amb -2,3 punts 

L’ocupació ha augmentat en un 

1,7% i 51.322 persones en relació a 

l’any passat. 
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percentuals. A més distància trobem Tarragona, amb una reducció en la taxa de 1,3 

punts i Lleida, amb una disminució de -0,4 punts. 

Així doncs, les taxes d’atur més elevades serien la de Tarragona, amb un 21,9% i la de 

Girona, que tot i ser la que més baixa, continua en un elevat 19,8%. Barcelona se situa 

amb una taxa d’atur del 17,3% i, finalment, malgrat 

la poca reducció que ha registrat al llarg del 2015, 

Lleida continua sent la província amb la taxa d’atur 

més baixa, amb un 14,2%.  

 

Durada de l’atur 

L’anàlisi de la distribució de persones aturades segons el temps d’estada a l’atur, ens 

mostra com malgrat la reducció del nombre de persones en desocupació, continua la 

tendència de cronificació de manca de feina.  

Taula 4.3.2 Temps d’estada a l’atur per províncies (2015) 

 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

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

Menys de 6 mesos 114.998 27,1 21.366 33,0 12.007 40,4 26.016 33,3 174.387 29,2 

De 6 mesos a 1 any 52.683 12,4 6.315 9,7 4.903 16,5 13.724 17,6 77.625 13,0 

D'1 a 2 anys 67.298 15,8 8.186 12,6 4.199 14,1 11.427 14,6 91.110 15,2 

Més de 2 anys 189.858 44,7 28.932 44,6 8.625 29 27.029 34,6 254.444 42,6 

Total 424.837 100 64.799 100 29.734 100 78.196 100 597.566 100 

Font: Microdades de l'Enquesta de Població Activa (INE). 

El tret més destacable és l’elevat percentatge de persones que es troben en situació 

d’atur des de fa més de dos anys, que representen el 42,6% del total de persones 

aturades. Aquesta situació és particularment greu atès que, quan més temps porta una 

persona sense feina, més dificultats te per tornar a reincorporar-se al mercat de 

treball.   

És simptomàtic d’aquesta cronificació de l’atur el fet que el percentatge de persones 

que es troben en situació recent d’atur, inferior a sis mesos, sigui del 29,2%, és a dir, 

notablement inferior al de persones aturades de més de 

dos anys sense feina. 

Malgrat es continuen reduint els 

elevadíssims nivells d’atur, a Catalunya 

hi ha una taxa d’atur del 17,8% i 666.677 

persones que no troben feina. 

Es cronifica la situació de les 

persones aturades que porten 

més temps buscant feina. 
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En quant al comportament per províncies, veiem que la tendència és similar a tot el 

territori català, destacant Lleida com la província que té la menor proporció de 

persones en situació d’atur de molt llarga durada, sent també la que presenta major 

proporció de persones aturades de menys de sis mesos. En contraposició, Barcelona és 

la demarcació que presenta un menor percentatge de persones en situació recent 

d’atur, malgrat que és la província amb major percentatge d’aturats de molt llarga 

durada, seguida molt a prop de Girona. 

Amb tot això, l’anàlisi dels principals indicadors del mercat de treball per províncies ha 

permès veure que part de la reducció de l’atur passa per la reducció de població activa 

i no tant per un increment important de l’ocupació. Malgrat la reducció de l’atur, es 

continua en uns nivells de desocupació insostenibles i la manca de feina es cronifica en 

l’estructura del nostre mercat de treball. 
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5. Anàlisi territorial del mercat de treball 

En aquest capítol hem volgut plasmar la realitat territorial entorn a la incidència de la 

desocupació, la contractació registrada, tant temporal com indefinida, i l’afiliació a la 

Seguretat Social. La informació sobre l’atur i la contractació s’ofereix detallada per 

comarques mentre que la informació sobre afiliació a la Seguretat Social es detalla per 

províncies. Totes les dades però, es presenten en format de mapa, de manera que els 

resultats i tendències siguin el més visibles territorialment. 

 

5.1 Atur registrat per comarques 

Com que l’Enquesta de Població Activa (EPA) només ofereix resultats per 

demarcacions i això limita el coneixement del mercat de treball a un nivell inferior a la 

província, hem analitzat les dades que ofereix l’Observatori d’Empresa i Ocupació 

sobre la incidència de l’atur registrat per comarques. Concretament, ens hem centrat 

en la taxa d’atur registral del darrer trimestre de 2015 i l’evolució que ha patit aquesta 

taxa respecte el mateix trimestre de l’any 2014. 

 



 

 16 

El mapa 1 mostra l’impacte que ha tingut l’atur a nivell comarcal l’any 2015 deixant 

veure que, un any més, la comarca més afectada per la desocupació és el Baix 

Penedès amb una elevadíssima taxa del 24,1%, 

molt allunyada de la mitjana catalana que enguany 

ha estat del 14,9%. L’alta taxa d’atur registral que 

persisteix al Baix Penedès com s’ha vist en els 

darrers informes anuals, s’explica perquè aquest territori representa la més crua 

expressió de la crisi derivada de l’esclat de la bombolla immobiliària. Concretament, en 

aquesta comarca, el boom immobiliari d’habitatges de segona residència va donar pas 

a un nombre important de població assalariada depenent d’aquest sector productiu, 

tant de la construcció com del turisme derivat. Això va fer que no hi hagués cap 

alternativa en l’estructura productiva del territori que pogués absorbir l’elevat atur 

ocasionat per la crisi econòmica. 

Seguit, però a distància, trobem l’Anoia amb una taxa registral del 18,8% i el Baix Camp 

amb un 18,4%.  

Aquestes tres comarques encapçalen la llista de comarques més afectades per 

l’impacte de la desocupació a Catalunya situant-se molt per sobre de la mitjana del 

global català (veure annex 1 de l’informe). 

Cal dir que l’Anoia, una de les comarques amb més dificultats econòmiques a 

Catalunya, pateix un alentiment de la destrucció d’ocupació al sector tèxtil i comença a 

experimentar iniciatives público-privades de dinamització i impuls que han de donar 

resultats a llarg termini. Tot i així, costarà tornar a recuperar l’ocupació destruïda, en 

especial la provinent del sector de la construcció. 

Altrament, el Baix Llobregat, tot i no ser de les comarques més afectades per la 

incidència de l’atur i trobar-se lleugerament per sota de la mitjana catalana, és una 

comarca que ha sofert un gran impacte de la crisi en aquests darrers anys. Projectes 

com el gran Outlet de marques a Viladecans permeten pensar en un creixement futur 

de la contractació i el sector industrial, en especial l’automoció, continua sent un 

element d’estabilitat a l’economia local. La bona campanya turística fa que l’Aeroport 

també continuï en una bona línia, encara que no millora el nivell de generació 

d’ocupació de qualitat. 

El Baix Penedès és la comarca amb 

una incidència de l’atur més 

elevada (24,1%). 
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Al Garraf, comarca que se situa per sobre la mitjana catalana, hi continuen convivint la 

indústria en recessió i el turisme expansiu, oferta lúdica cada vegada més important. Hi 

ha perspectives d’implantacions de centres comercials i dinàmiques institucionals de 

reactivació econòmica on hi participa la nostra organització amb resultats previstos a 

mig termini. 

A l’Alt Penedès, comarca amb una incidència de l’atur també superior a la del global 

català, el pes de la indústria agroalimentària, menys afectada que altres sectors 

secundaris per la crisi, fa que es doni un factor de compensació a la pèrdua d’ocupació 

molt significativa al sector de la construcció. En aquesta comarca hi ha interessants 

projectes que combinen el turisme i l’agroindústria amb elements de concreció que 

també són objecte d’impuls consorciat per administracions i agents privats. En aquesta 

comarca hi ha una presència sindical molt forta i arrelada a sectors com el del cava. 

Per contra, les comarques amb menor incidència de la desocupació són, un any més, la 

Val d’Aran (6,4%), l’Alta Ribagorça (8,3%) i el Pallars Sobirà (8,5%). Aquestes 

comarques se situen molt per sota de la mitjana catalana. 

Si tenim en compte l’evolució respecte el 2014 d’aquestes taxes d’atur registral, 

podem constatar que totes les comarques presenten una tendència decreixent. Pel 

conjunt de Catalunya la reducció ha resultat de gairebé 2 punts percentuals, passant 

del 16,8% al 14,9%. Tot i així, els nivells de desocupació que mostren aquestes taxes 

continuen sent desmesurats, insostenibles i evidenciant que encara hi ha moltes 

persones treballadores cercant feina sense èxit (veure annex 2 de l’informe). 

Les comarques que més han reduït la taxa d’atur registral són la Conca de Barberà (-3 

punts percentuals), el Pallars Sobirà i el Baix Penedès (-2,9 punts percentuals 

ambdues). 

En canvi, les comarques que quasi no han reduït l’impacte de l’atur en el seu territori 

entre 2014 i 2015 han estat la Segarra (-0,3 punts percentuals), l’Alta Ribagorça (-0,8 

punts percentuals) i el Priorat (-0,9 punts percentuals). 

Si observem la variació respecte el 2014 de la xifra de persones sense feina, es 

constata que totes les comarques han reduït les xifres de l’atur i que pel conjunt de 

Catalunya, la reducció ha estat d’un 10,5% i -60.280 persones aturades registrades, 

deixant un total de 515.668 persones sense feina. 
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Una reducció molt més significativa, en termes relatius, és la que presenta la comarca 

del Pallars Sobirà ja que ha aconseguit reduir les xifres de l’atur en un -23,5%. La Conca 

de Barberà ho ha fet en un -19,5% i el Solsonès en un -16,8%. Aquestes són les 

comarques que, juntament amb el Pallars 

Sobirà, encapçalen la llista amb les majors 

reduccions d’atur registrat entre 2014 i 2015. 

Cal dir però, que en termes absoluts aquestes 

comarques han reduït de manera lleu les xifres 

de l’atur. 

Per contra, la Segarra (-2,8%), l’Alt Empordà (-6,7%) i el Priorat (-6,8%) són les 

comarques que han patit les reduccions de persones aturades més lleus de Catalunya 

(veure annex 3 de l’informe). 

 

5.2 Contractació registrada per comarques 

En aquest apartat de l’informe hem volgut conèixer l’evolució, tant de la contractació 

registrada temporal com indefinida de les comarques catalanes, per tal d’establir un 

rànquing en increment o decrement de la contractació entre els anys 2014 i 2015. 

Cal tenir present que les xifres referents a contractació registrada no fan referència a 

persones sinó a contractes i que, per tant, és un registre real però que no reflecteix de 

manera fidedigne l’evolució de l’ocupació de les persones assalariades. Una mateixa 

persona pot aglutinar més d’un contracte, fins a 30 en un mateix mes. 

Les dades tractades en aquest apartat es troben detallades en els annexos 4 i 5 del 

present document degut a la seva extensió. 

A grans trets, a Catalunya, entre els darrers mesos de 2014 i 2015 la nova contractació 

registrada de tipus indefinit ha augmentat en un 14,1%, increment que es tradueix en 

40.217 contractes més, deixant un total de 325.533 nous contractes indefinits. La 

contractació de tipus temporal ha augmentat en un 11,6% i 249.981 contractes 

temporals més que fa un any, deixant un total de 2.406.282 nous contractes. 

Aquests increments deixen un total de nova 

contractació acumulada a finals d’any 2015 de 

2.731.815 contractes nous registrats. Aquests 

El Pallars Sobirà és la comarca amb la 

major reducció del nombre de persones 

desocupades (-23,5%) a molta distància 

del total català (-10,5%). 

Només l’11,9% de tota la nova 

contractació registrada a 

Catalunya al llarg de 2015 ha 

sigut indefinida. 
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resultats mostren com només l’11,9% de tota la nova contractació registrada a 

Catalunya és de tipus indefinit, i que per tant, un significatiu 88,1% és temporal. 

En relació a la contractació indefinida, l’anàlisi per comarques mostra com totes les 

comarques incrementen les xifres excepte dues, el Pallars Sobirà i el Priorat, que 

redueixen el nombre de contractes indefinits en relació el 2014. Concretament ho fan 

en un -16% i un -2,3% respectivament. No obstant, cal dir que aquesta reducció de 

contractació indefinida respecte fa un any significa -42 i -4 contractes indefinits 

respectivament (veure annex 4 de l’informe). 

 

El mapa 2 mostra que les comarques que encapçalen la llista d’increment de 

contractació indefinida registrada, en xifres relatives, són 

el Solsonès (increment d’un 60% i 186 contractes més), la 

Val d’Aran ( 43,5% d’augment i 143 contractes més) i 

l’Alta Ribagorça (36,2% d’increment i 21 contractes més). 

Aquests territoris presenten un creixement de 

contractació indefinida molt superior a la mitjana catalana que recordem ha sigut del 

14,1%. 

El Solsonès encapçala la llista de 

comarques amb més creixement de 

contractació indefinida en xifres 

relatives. 
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Respecte la contractació temporal, totes les comarques incrementen les xifres de 

contractació registrada a excepció de dues d’elles. Aquestes són el Pallars Jussà, que 

redueix la contractació temporal en un 9,8% i -201 contractes, i les Garrigues, que ho 

fa en un -4,4% i -211 contractes temporals. 

 

Per contra, la Conca de Barberà, la Val d’Aran i l’Alt Camp són les comarques que més 

incrementen, i amb diferència, la contractació registrada temporal. Exactament ho 

han fet en un 42,1%, un 31,4% i un 29,7% 

respectivament. Aquests increments se situen 

molt per sobre de la mitjana catalana, que ha 

sigut de l’11,6% (veure annex 5 de l’informe). 

 

5.3 Afiliació a la Seguretat Social per províncies 

L’afiliació a la Seguretat Social d’aquest darrer any ens permet conèixer l’evolució de 

les persones treballadores en alta a la Seguretat Social. En aquest sentit, s’ha treballat 

la informació a nivell provincial i segons règims general i d’autònoms. 

La Conca de Barberà és la comarca que 

més incrementa, en xifres relatives, la 

contractació registrada temporal (42,1% 

d’augment i 3.204 contractes). 
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Pel conjunt català, el nombre de persones afiliades en alta a la Seguretat Social a finals 

de 2015 ha estat de 2.975.241. Aquest resultat significa que hi ha hagut un augment 

de 108.117 persones afiliades en alta respecte el 2014, evolució que suposa un 

creixement del 3,8%. 

Taula 5.3 Evolució afiliació a la Seguretat Social per províncies 2014-2015 

 
Variació (N%) Variació (%) 

 
Règim 

general* 
Règim 

Autònoms 
Total 

Règim 
general* 

Règim 
Autònoms 

Total 

Barcelona 76.792 6.642 83.434 4,2 1,7 3,8 

Girona 9.481 594 10.075 4,7 1,0 3,8 

Lleida 4.902 43 4.945 4,1 0,1 3,1 

Tarragona 9.073 590 9.663 4,5 1,1 3,8 

Total 100.248 7.869 108.117 4,3 1,5 3,8 

* Exclosos el S.E Agrari i el S.E de la llar. 
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació  . 

 

Respecte les altes al Règim General, hi ha 100.248 altes més i un 4,3% d’increment, 

mentre que les altes del Règim d’Autònoms s’han incrementat en 7.869 persones 

afiliades i un 1,5% d’increment. 
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Per províncies, i respecte el 2014, l’evolució de 

les persones treballadores en alta a la Seguretat 

Social també ha estat creixent, però no totes ho 

han fet amb la mateixa intensitat. Tres demarcacions, excepte Lleida, incrementen 

amb la mateixa força, concretament en un 3,8%. Lleida, en canvi, amb un creixement 

més tímid, d’un 3,1%, se situa a la cua. 

Per règims, l’increment més acusat, en el cas del Règim General, el presenta la 

província de Girona, amb un 4,7% d’augment de persones afiliades en alta a la 

Seguretat Social. Aquest augment suposa 9.481 persones afiliades més que el 2014. 

Seguidament, trobem la demarcació de Tarragona, amb un augment del 4,5% i 9.073 

persones afiliades més. Barcelona ha incrementat en un 4,2% i 76.792 persones i, 

finalment, Lleida ho ha fet en un 4,1% i 4.902 persones afiliades més. 

En el cas del règim d’autònoms, Barcelona destaca per ser la demarcació on més ha 

incrementat la xifra de persones afiliades en alta a la Seguretat Social, tant en xifres 

relatives com absolutes. Concretament ho ha fet en un 1,7% i 6.642 persones més, 

mentre que Lleida ha sigut la província on l’increment ha estat més lleu, d’un 0,1% i 43 

persones afiliades. Tarragona presenta un augment de l’1,1% i 590 persones afiliades 

més, i Girona de l’1% i 594 persones afiliades en alta més que fa un any. 

L’anàlisi territorial de la incidència de l’atur ha permès veure com un any més la 

comarca més castigada per la falta d’ocupació és el Baix Penedès i en canvi, la que 

pateix una menor incidència de la desocupació és la Vall d’Aran. S’ha pogut veure com 

totes les comarques han reduït les taxes d’atur registral en comparació el 2014, però 

malgrat aquesta reducció, els nivells d’atur continuen sent elevats i evidenciant que 

moltes persones continuen cercant feina sense èxit a Catalunya. 

En relació a l’anàlisi de la nova contractació registrada, només el Pallars Sobirà i el 

Priorat han vist reduir les xifres de contractació indefinida i el Pallars Jussà i les 

Garrigues han reduït les xifres de contractació temporal. Tot i que la resta de 

comarques han incrementat tant la contractació indefinida com temporal, és rellevant 

que en xifres absolutes, l’augment de la contractació temporal hagi estat molt més 

elevat que el de l’indefinida. L’increment d’aquesta última ha estat, en molts casos, 

merament testimonial.  

Girona és la província on incrementa 

més la xifra d’afiliació al Règim 

General de la Seguretat Social. 
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També l’anàlisi de l’afiliació a la Seguretat Social ha permès veure que hi ha hagut un 

increment d’altes a totes quatre demarcacions catalanes, destacant l’increment més 

lleu a la província de Lleida. Tanmateix l’afiliació al règim d’autònoms com al règim 

general també ha sigut positiva. 

Reducció d’atur, increment de contractació i afiliació a la Seguretat Social, són 

indicadors aparentment positius, però caldrà veure quina ocupació s’està creant per 

saber si seguim un patró de creixement estable, robust i resistent a properes crisis. Per 

això, el capítol següent, aprofundeix en aquests aspectes. 
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6. Quina ocupació s’ha creat al llarg del 2015? 

 

6.1 Ocupació per tipus de contracte 

En aquest apartat hem comparat l’evolució de la població assalariada, és a dir, aquella 

que treballa per compte aliè amb un contracte de treball, atenent al tipus de contracte 

amb el que treballen.  

Taula 6.1. Població assalariada per tipus de contracte i províncies 

 
4t trim 2014 4t trim 2015 

 
Indefinit Temporal Total Indefinit Temporal Total 

Barcelona 1.567.525 327.105 1.894.630 1.542.484 384.834 1.927.318 

Girona 193.044 49.471 242.515 191.135 46.127 237.262 

Lleida 127.259 19.175 146.434 130.025 21.457 151.482 

Tarragona 194.793 54.847 249.640 180.985 68.100 249.085 

Total 2.082.621 450.598 2.533.219 2.044.629 520.518 2.565.147 

       

 
variació (N) variació (%) Total 

 
Indefinit Temporal Indefinit Temporal (N) (%) 

Barcelona -25.041 57.729 -1,6 17,6 32.688 1,7 

Girona -1.909 -3.344 -1,0 -6,8 -5.253 -2,2 

Lleida 2.766 2.282 2,2 11,9 5.048 3,4 

Tarragona -13.808 13.253 -7,1 24,2 -555 -0,2 

Total -37.992 69.920 -1,8 15,5 31.928 1,3 

Font: Microdades de l'Enquesta de Població Activa (INE) 

En primer lloc, cal destacar que el nombre de població assalariada ha augmentat en 

relació a l’any anterior. En aquest sentit, destaquem que al quart trimestre de 2014 hi 

havia un total de 2.533.219 persones assalariades mentre que en el mateix període de 

2015 n’hi ha 2.565.147. Aquest augment de 31.928 persones assalariades més és, sens 

dubte, una dada positiva però, quan analitzem aquestes dades de prop, veiem que 

l’augment total de persones assalariades es deu només a l’augment de persones que 

treballen amb contracte temporal. En concret, el darrer trimestre del 2015 hi ha 

69.920 persones més que l’any anterior amb contracte temporal (un 15,5% més que el 

2014) però, en canvi, hi ha 37.992 persones menys treballant amb un contracte 

indefinit, la qual cosa suposa un descens de l’-1,8%. En total, un 20,3% de les persones 

assalariades treballen amb un contracte temporal, a diferència del 2014, que 

representaven el 17, 8%.  
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La tendència que ens mostren les dades és preocupant 

ja que ens indica que el nostre mercat de treball 

continua precaritzant-se i que l’ocupació que es crea 

és majoritàriament de caràcter temporal i, per tant, 

poc sòlida. 

Per províncies, podem destacar el cas de Tarragona, que és la província que registra les 

variacions més extremes. D’una banda, presenta el descens més acusat en quant a 

població assalariada amb contracte indefinit, un -7,1% menys que l’any anterior. 

D’altra banda, també presenta l’augment més elevat de les quatre províncies en quant 

a la variació de persones assalariades amb contracte temporal ja que ha augmentat un 

24,2%.  

En el cas de Barcelona també s’observa un gran increment de persones assalariades 

amb contracte temporal (un augment del 17,6% respecte l’any anterior) però es 

produeix un descens, tot i que en menor mesura que Tarragona, fins tenir un -1,6% de 

persones assalariades amb contracte indefinit en comparació el 2014. 

La província de Lleida és l’única que creix tant en persones assalariades amb contracte 

temporal com amb contracte indefinit, amb una variació interanual de l’11,9% i del 

2,2% respectivament. 

Finalment, Girona representa el cas contrari ja que presenta variacions negatives tant 

en nombre de persones amb contracte temporal com indefinit, amb variacions del -

6,8% i -1,0% respectivament. 

 

6.2 Ocupació per tipus de jornada 

Un dels aspectes rellevants a estudiar és la distribució de la població ocupada en 

funció del tipus de jornada treballada.  

En primer lloc, volem destacar l’augment del total de població ocupada ja que el 2015 

tenim 51.323 persones ocupades més respecte el 2014, la qual cosa suposa un 

increment interanual de l’1,7%. 

 

 

Augmenta el nombre de persones 

que treballen amb contracte 

temporal a costa de la disminució de 

les que treballen amb contracte 

indefinit. 
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Taula 6.2. Població ocupada per tipus de jornada i províncies 

  4t trim 2014 4t trim 2015 variació (N) variació (%) 

Barcelona Completa 1.901.238 1.956.610 55.372 2,9 

 Parcial 332.855 318.788 -14.067 -4,2 

 Total 2.234.093 2.275.398 41.305 1,8 

Girona Completa 258.750 255.054 -3.696 -1,4 

 Parcial 40.579 43.944 3.365 8,3 

 Total 299.329 298.998 -331 -0,1 

Lleida Completa 160.174 162.015 1.841 1,1 

 Parcial 25.604 28.597 2.993 11,7 

 Total 185.778 190.612 4.834 2,6 

Tarragona Completa 259.216 260.622 1.406 0,5 

 Parcial 45.835 49.944 4.109 9,0 

 Total 305.051 310.566 5.515 1,8 

Total Completa 2.579.378 2.634.301 54.923 2,1 

 Parcial 444.873 441.273 -3.600 -0,8 

 Total 3.024.251 3.075.574 51.323 1,7 

Font: Microdades de l'Enquesta de Població Activa (INE) 

En quant al tipus de jornada en la que treballen aquestes persones ocupades, enguany 

constatem com es consolida la tendència, ja apuntada l’any passat, en la que 

augmenta el nombre de persones que treballen a jornada completa i, al mateix temps, 

disminueix el total de persones que ho fan a jornada parcial. En aquest sentit, veiem 

com les persones que treballen a jornada completa han augmentat en un 2,1% 

respecte l’any passat. En nombres absoluts això vol dir que hi ha 54.923 persones més 

amb aquest tipus de jornada. 

D’altra banda constatem com, al mateix temps que augmenta les persones que 

treballen a jornada completa, també es produeix el fenomen invers i es produeix una 

reducció de l’ocupació a temps parcial, amb una lleugera variació negativa del -0,8%, 

que en nombres absoluts representa una reducció de -3.600 persones que treballen a 

jornada parcial. Aquestes dades són, sens dubte, rellevants però, com veurem més 

endavant, aquesta reducció es concentra exclusivament a la província de Barcelona. 

En quant a la taxa de parcialitat, que és la proporció de persones que treballen amb 

una jornada parcial respecte el conjunt de persones ocupades, aquesta descendeix de 

manera molt lleugera i continua sent elevada, passant del 14,7% el 2014 al 14,4%  el 

2015. 
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En quant a l’anàlisi provincial, Barcelona és la 

província que més augmenta la població ocupada amb 

jornada completa, tant en nombres absoluts (un 

augment de 55.372 persones més respecte l’any 

anterior) com relatius, amb un augment del 2,9%. De 

manera inversa, aquesta demarcació registra una 

caiguda de l’ocupació amb jornada parcial del -4,2%. Com ja hem avançat abans, 

Barcelona és l’única província que presenta un descens d’aquest tipus de jornada ja 

que les altres tres províncies incrementen la població ocupada que treballa a jornada 

parcial. És precisament el gran volum en nombres absoluts que suposa aquest descens 

d’ocupació parcial allò que fa que el total es vegi afectat i obtinguem un descens del -

0,8% per a tota Catalunya quan, en realitat, únicament afecta a la demarcació de 

Barcelona. 

En el cas de Girona es dóna una situació completament inversa a la de Barcelona, ja 

que es redueix el nombre de persones ocupades amb jornada completa, amb una 

variació negativa del -1,4% i, en canvi, augmenta el nombre de persones ocupades a 

temps parcial, en un 8,3%. 

La província de Lleida sí que presenta un augment de les persones ocupades a temps 

complet, amb una variació de l’1,1% tot i que també augmenta el nombre de persones 

que treballen a temps parcial, amb un elevat 11,7%, sent l’augment més gran de les 

quatre províncies. 

Finalment, la situació a Tarragona experimenta un comportament similar al de Lleida, 

tot i que amb menor intensitat, ja que també observem un lleuger augment (0,5%) de 

les persones ocupades a temps complet. Al mateix temps, també es constata un 

importat increment de persones que treballen a jornada parcial, amb una variació 

respecte el 2014 del 9%. 

Aquestes dades serien positives si l’augment de persones que treballen a jornada 

completa i el descens de persones ocupades a jornada parcial fos extensiu a tot el 

territori català ja que sabem que una part considerable de les persones que treballen a 

jornada parcial són persones subocupades que treballarien més hores si poguessin. 

Malauradament, no és així i aquest escenari positiu només es dona a la província de 

Barcelona, situació que distorsiona la lectura de les dades totals, motiu pel qual no 

El descens de les persones que treballen a 

jornada parcial es concentra exclusivament 

a la província de Barcelona. La taxa de 

parcialitat es manté en nivells elevats amb 

un 14,4% de les persones ocupades 

treballant a jornada parcial. 
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podem considerar que es tracti d’unes dades positives. Ans al contrari, ens mostren 

uns importants desequilibris territorials en el mercat de treball català. 

 

6.3 Ocupació per grans sectors d’activitat 

En aquest apartat analitzarem la distribució de la població ocupada en funció dels 

quatre grans sectors d’activitat: agricultura, indústria, construcció i serveis.  

Taula 6.3. Població ocupada per sectors d’activitat i províncies 

  4t trim 2014 4t trim 2015 variació (N) variació (%) 

Barcelona Agricultura 11.545 7.879 -3.666 -31,8 

Indústria 417.838 441.480 23.642 5,7 

Construcció 131.046 117.862 -13.184 -10,1 

Serveis 1.673.664 1.708.177 34.513 2,1 

Total 2.234.093 2.275.398 41.305 1,8 

Girona Agricultura 5364 * 8.389  --  -- 

Indústria 64.374 67.973 3.599 5,6 

Construcció 20.619 18.589 -2.030 -9,8 

Serveis 208.973 204.046 -4.927 -2,4 

Total 299.330 298.997 -333 -0,1 

Lleida Agricultura 15.076 17.766 2.690 17,8 

Indústria 25.524 25.428 -96 -0,4 

Construcció 16.212 17.710 1.498 9,2 

Serveis 128.967 129.708 741 0,6 

Total 185.779 190.612 4.833 2,6 

Tarragona Agricultura 11.752 16.388 4.636 39,4 

Indústria 56.514 53.369 -3.145 -5,6 

Construcció 22.925 23.449 524 2,3 

Serveis 213.860 217.360 3.500 1,6 

Total 305.051 310.566 5.515 1,8 

Catalunya Agricultura 43.737 50.422 6.685 15,3 

Indústria 564.250 588.250 24.000 4,3 

Construcció 190.802 177.610 -13.192 -6,9 

Serveis 2.225.464 2.259.291 33.827 1,5 

Total 3.024.253 3.075.573 51.320 1,7 

(*) Nota: Les dades inferiors a 6.000 no són vàlides ja que no són representatives estadísticament. 
Font: Microdades de l'Enquesta de Població Activa (INE) 

En termes generals hem de destacar que tots els sectors, a excepció de la construcció, 

han experimentat augments d’ocupació amb major o menor intensitat. El 2015 hi ha 

hagut 51.320 persones ocupades més, la qual cosa suposa un increment interanual del 
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1,7%, i aquestes es distribueixen irregularment entre els tres sectors que han 

augmentat ocupació. El sector que més ha crescut en termes absoluts ha estat el de 

serveis, amb un total de 33.827 persones ocupades més respecte l’any anterior i un 

increment percentual de l’1,5%. En segon lloc, el sector industrial també ha 

experimentat un augment important de l’ocupació amb un augment de 24.000 

persones que, expressat en termes percentuals, suposa un 4,3% més. A més distància, 

trobem l’agricultura, que ha creat 6.685 ocupacions més, tot i que aquest és el sector 

que més ha crescut en termes relatius ja que ha augmentat un 15,3% respecte l’any 

anterior. En tractar-se d’un sector petit, aquest important creixement percentual es 

tradueix en una pujada més modesta en nombres absoluts però, sens dubte, és un 

increment a destacar. 

L’única excepció la trobem al sector de la construcció 

que, a diferència del 2014 en que sí va créixer, aquest 

2015 presenta una variació negativa respecte a l’any 

anterior del -6,9%, perdent -13.192 persones ocupades. 

En quant a l’anàlisi provincial, destaquem que a la 

província de Barcelona s’ha produït un acusat descens de l’ocupació al sector de 

l’agricultura. En concret, aquest sector ha experimentat un descens relatiu del -31,8% 

respecte el 2014. La construcció és l’altre sector que també baixa, en una proporció del 

-10,1%. En canvi, la indústria i els serveis incrementen ocupació en un 5,7% i un 2,1% 

respectivament. Atenent al conjunt dels sectors, la província registra un creixement de 

l’ocupació de l’1,8% interanual. 

En el cas de Girona també destaquem l’important descens de l’ocupació al sector de la 

construcció, amb una caiguda del -9,8% i perdent -2.030 persones ocupades respecte 

l’any anterior. El sector serveis també cau, tot i que en menor proporció i experimenta 

un descens del -2,4%. Com a dada positiva únicament podem destacar la creació 

d’ocupació al sector industrial, que augmenta en un 5,6%, amb 3.599 persones més 

ocupades. En quant a l’agricultura no tenim dades fiables ja que la mostra és massa 

petita i no permet disposar de dades representatives. Girona és l’única província que, 

en global, ens mostra un comportament negatiu, tot i que molt lleu, amb una 

davallada de l’ocupació respecte l’any anterior del -0,1%. 

La província de Lleida enregistra un important augment en el sector agrícola, amb un 

augment del 17,8% respecte el 2014, la qual cosa suposa que hi ha 2.690 persones més 

Els serveis, la indústria i l’agricultura 

creixen, en diferent intensitat, i el sector 

de la construcció és l’únic que redueix el 

nombre de persones ocupades, amb un -

6,9% menys respecte el 2014. 
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treballant en aquest sector. A destacar també el comportament del sector de la 

construcció que, augmenta en un 9,2%, gairebé la mateixa proporció que disminuïa 

l’ocupació en aquest sector a les províncies de Barcelona i Girona. El sector serveis 

també creix però en una proporció molt menor, amb un creixement del 0,6%. 

Finalment, la nota negativa la trobem a la indústria, amb un lleuger descens de 

l’ocupació del -0,4%.  

Quan analitzem la província de Lleida en conjunt, veiem que ha incrementat l’ocupació 

en un 2,6%, a causa, principalment, de l’important augment del sector agrícola i, en 

menor intensitat, del comportament del sector de la construcció. 

Respecte la província de Tarragona hem de destacar l’espectacular augment de 

l’ocupació al sector agrícola. El 2015 hi ha 4.636 persones més treballant en aquest 

sector, la qual cosa representa una pujada interanual del 39,4%. En canvi, la indústria 

redueix l’ocupació en un -5,6%. Els sector de la construcció i dels serveis registren 

ascensos més moderats, amb augments del 2,3% i de l’1,6% respectivament. 

L’augment total d’ocupació de la província és de l’1,8% i, com passava amb el cas de 

Lleida, la principal explicació es dóna en el significatiu augment de l’ocupació agrícola 

tot i que també s’explica per l’important pes, en termes absoluts, de l’increment 

d’ocupació al sector serveis. 

En resum, és rellevant el creixement en ocupació de tots els grans sectors productius, 

a excepció de la construcció, que redueix ocupació a causa del descens a les províncies 

de Barcelona i Girona. D’altra banda, cal destacar els canvis experimentats al sector 

agrícola amb importants increments d’ocupació a Lleida i, sobretot, a Tarragona i, al 

mateix temps, amb una destacada caiguda a la província de Barcelona. 

 

6.4 Ocupació per subsectors d’activitat 

La població ocupada catalana distribuïda per subsectors d’activitat mostra com les 

indústries manufactureres són les que aglutinen major proporció de persones 

ocupades. Concretament 544.611 persones, un 17,7% del total de l’ocupació. El 

comerç a l’engròs i al detall és el segon subsector en importància amb 452.536 

persones ocupades, representant un 14,7% del total. I les activitats sanitàries i serveis 
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socials amb 250.952 persones ocupades i un 8,2% del total és el tercer subsector amb 

major ocupació catalana. 

Taula 6.4 Població ocupada de 16 a 64 anys per subsectors d’activitat 

 
4t trim 
2014 

4t trim 
2015 

variació (N) variació (%) 

Subministrament d'aigua i gestió de residus 20.551 24.896 4.345 21,1 

Altres serveis 64.675 74.590 9.915 15,3 

Agricultura ramaderia i pesca 43.737 50.422 6.685 15,3 

Transport i emmagatzematge 161.210 179.447 18.237 11,3 

Activitats sanitàries i serveis socials 233.137 250.952 17.815 7,6 

Eduació 185.718 199.879 14.161 7,6 

Hostaleria 217.190 229.805 12.615 5,8 

Activitats administratives i serveis auxiliars 156.003 164.087 8.084 5,2 

Activitats professionals científiques i tècniques 185.712 192.052 6.340 3,4 

Indústries manufactureres 527.780 544.611 16.831 3,2 

Total 3.024.253 3.075.574 51.321 1,7 

Activitats financeres i assegurances 85.179 83.743 -1.436 -1,7 

Administració pública defensa i seguretat social 163.159 159.770 -3.389 -2,1 

Comerç a l'engròs i al detall 466.613 452.536 -14.077 -3,0 

Construcció 190.802 177.610 -13.192 -6,9 

Servei domèstic 106.805 98.089 -8.716 -8,2 

Informació i comunicacions 104.424 95.071 -9.353 -9,0 

Activitats artístiques i recreatives 74.289 62.441 -11.848 -15,9 

Subministrament d'energia elèctrica i gas 13.986 11.468 -2.518 -18,0 

Activitats immobiliàries 21.350 16.830 -4.520 -21,2 

Indústries extractives* 1.933 7.275  --  -- 

* Dades inferiors a 6.000 no són vàlides. 
Font: Microdades de l'Enquesta de Població Activa (INE) 

Si tenim en compte l’evolució respecte el 2015, no tots els subsectors presenten 

increments de població ocupada. Les activitats immobiliàries han estat fortament 

castigades amb una reducció interanual del 21,2% i una pèrdua de 4.520 persones 

ocupades en un any. El subministrament d’energia elèctrica i gas també ha vist reduir 

l’ocupació en 2.518 persones i un -18% i les activitats artístiques i recreatives han 

sofert una davallada de 11.848 persones ocupades i una 

caiguda del 15,9%. 

Per contra, el subsector que destaca per tenir un major 

increment interanual, en termes relatius, és el cas del 

subministrament d’aigua i gestió de residus, que ha aconseguit créixer en un 21,1% i 

4.345 persones ocupades més. També els altres serveis ha vist augmentar en un 15,3% 

Les indústries manufactureres és el 

subsector que aglutina més persones 

ocupades, 544.611 i un 17,7% del total. 
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i 9.915 persones ocupades més en un any i l’agricultura, la ramaderia i la pesca ho ha 

fet en un 15,3% i 6.685 persones ocupades més. 

 

6.5 Característiques de les noves ocupacions 

Aquest punt de l’informe pretén conèixer amb més detall quines característiques 

tenen les noves ocupacions que s’han creat, al darrer trimestre de 2015, segons el 

fitxer de fluxos de l’Enquesta de Població Activa. 

La descripció de l’ocupació generada a finals del 2015 permet conèixer, de prop, les 

característiques tant personals com laborals i de procedència de la persona que ha 

trobat feina en aquest any. Aquesta informació l’hem treballada a partir del Butlletí 

sobre la caracterització de les entrades a l’ocupació del darrer trimestre de 2015 que 

ofereix l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 

En aquest sentit, hem pogut conèixer que les noves ocupacions recauen més en homes 

(51%) que dones i amb edats compreses entre els 30 i els 44 anys (34,9%). 

Majoritàriament les persones provenen de la situació d’atur (71,7%), tenen estudis 

superiors (34,5%), porten un any o menys sense feina (55,3%), estaven inscrits com a 

demandants d’ocupació (60,6%) i no rebien prestació per desocupació (71%). 

Segons les característiques laborals de la feina, 

majoritàriament les ocupacions són del sectors 

serveis (78%), requereixen un nivell qualificació 

elemental (44,5%), són a jornada completa 

(63,4%), amb contracte temporal (80,7%) i 

provenen del sector privat (82,8%). 

Taula 6.5 Les noves ocupacions del 2015 

Característiques personals 

Homes 51,0 
Dones 49,0 

De 16 a 29 anys 33,0 
De 30 a 44 anys 34,9 
De 45 a 64 anys 32,1 

Fins a primària 9,1 
Secundària 1a etapa 33,3 
Secundària 2a etapa 23,0 
Superiors 34,5 

 

Malgrat haver-hi més dones que homes 

a l’atur, són ells qui s’ocupen amb més 

freqüència. No obstant, ho fan en feines 

inestables i amb nivells de qualificació 

elemental. 
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Característiques de procedència de la persona ocupada 

Aturats/es 71,7 
Inactius/ves 28,3 

Menys o igual a un any sense feina 55,3 
Més d'un any sense feina 34,5 
No havien treballat abans 10,2 

Estaven inscrits/es 60,6 
No estaven inscrits/es 37,9 
NS/NC 1,5 

Rebien prestació 27,5 
No rebien prestació 71,0 
NS/NC 1,5 

 
 

Característiques laborals de la feina 

Agricultura 2,2 
Indústria 12,2 
Construcció 7,7 
Serveis 78,0 

Nivell de qualificació Elemental 44,5 
Nivell de qualificació Intermedi 26,2 
Nivell de qualificació elevat 29,3 

Jornada completa 63,4 
Jornada parcial 36,6 

Contracte temporal 80,7 
Contracte indefinit 19,3 

Treballador/a per compte propi 8,5 
Assalariat/ada sector públic 8,7 
Assalariat/ada sector privat 82,8 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació a partir de l'Enquesta de Població Activa 

Amb aquesta descripció de les noves ocupacions que s’han creat al darrer trimestre de 

2015, es pot veure com tot i haver-hi una distribució de gènere força igualitària, hi ha 

més homes que dones que s’han ocupat aquest 2015. També és rellevant que qui 

s’ocupa siguin les persones amb edats més joves, en detriment dels majors de 45 anys. 

A més, es constata que el nivell educatiu continua sent garantia de trobar una feina ja 

que s’han ocupat, principalment, persones amb estudis superiors. Altrament, tot i que 

la gran majoria de persones que ha trobat feina prové de l’atur, també hi ha un part 

important de persones que prové de la inactivitat. 

Igualment es fa evident que s’ocupen les persones que 

porten menys temps sense feina, fent palesa la baixa 

ocupabilitat dels qui porten més temps cercant feina 

sense èxit. 

És rellevant el fet que tot i que qui s’ha ocupat en aquest 2015 són sobretot persones 

amb estudis superiors, el nivell de qualificació que requereixen les noves ocupacions és 

La sobrequalifcació es perpetua en 

l’estructura del nostre mercat de treball i 

es demostra la baixa ocupabilitat dels 

qui porten més temps sense feina. 
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principalment elemental. Amb això, es dedueix que moltes persones s’ocupen en llocs 

de treball d’inferior qualificació que la que els correspondria per estudis assolits. 

D’aquesta manera, veiem com la sobrequalificació està present al nostre mercat de 

treball, perpetuant-se el desencaix entre formació assolida i nivells de qualificació de 

les noves ocupacions.  

També cal tenir present que la gran majoria de llocs de treball creats el 2015 són de 

tipus temporal i en gran part a jornada parcial. Gairebé un 37% de les persones que 

han trobat feina el 2015 ho fan amb aquest tipus de jornada, fet que suposa menors 

ingressos i molt probablement patir una parcialitat involuntària. 

Per tot això, malgrat la reducció de l’atur i el lleuger increment d’ocupació l’any 2015, 

és alarmant que l’ocupació que s’està generant segueixi un patró de creixement 

inestable, insegur i precari on només els més preparats troben feina encara que sigui 

precària, on dones i els més grans queden exclosos del circuit laboral i la parcialitat i la 

temporalitat segueixin sent els trets més descriptius de les relacions laborals. 
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7. Resum executiu 

 

Economia catalana 

 La millora de la demanda interna ha vingut donada per factors exògens i 

conjunturals sense que les polítiques públiques s’hagin orientat per fer canvis en el 

model de creixement. 

 El 2015 l’economia catalana ha recuperat el seu dinamisme, però ha deixat sense 

resoldre la crisi laboral i social. 

 

Indicadors del mercat de treball 

 L’activitat continua disminuint en termes generals i ho fa de manera desigual, 

concentrant les majors reduccions a Barcelona i Girona. 

 L’ocupació ha incrementat un 1,7% i 51.322 persones ocupades més que fa un any. 

Barcelona és la província amb la taxa d’ocupació més elevada. 

 L’atur s’ha reduït en 87.460 persones i un -11,6% respecte el 2014. Malgrat ser una 

reducció significativa no ha estat suficient i continuem amb uns nivells d’atur 

desorbitats, exactament 666.677 persones cercant feina sense èxit a finals el 2015, 

i una taxa d’atur del 17,8%. 

 Tarragona és la província amb la taxa d’atur més elevada, amb un 21,9% i Lleida la 

demarcació amb la taxa més baixa, un 14,2%. 

 Es cronifica l’atur de molt llarga durada, ja que un 42,6% del total de persones en 

atur porta més de dos anys cercant feina sense èxit. Aquesta situació comporta 

automàticament l’esgotament de les prestacions contributives quedant excloses, 

moltes d’elles, de les prestacions assistencials. 

 Lleida és la província que té menys atur de molt llarga durada i Barcelona la que en 

té més. 

 La reducció de l’atur es dóna, en part, per la reducció de població activa. 
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Anàlisi territorial 

 El Baix Penedès és, un any més, la comarca que encapçala la llista en incidència de 

l’atur. Aquesta comarca té una elevada taxa d’atur registral del 24,1%, molt 

superior a la mitjana catalana que és del 14,9%. 

 Val d’Aran (6,4%), Alta Ribagorça (8,3%) i Pallars Sobirà (8,5%) són les comarques 

amb menor incidència de l’atur registrat a Catalunya. 

 Si bé totes les comarques han aconseguit reduir l’impacte de l’atur, la disminució 

més acusada de la taxa d’atur registral respecte el 2014 el presenten les 

comarques de la Conca de Barberà (-3 p.p), Pallars Sobirà i Baix Penedès (-2,9 p.p 

ambdues). 

 Les comarques que gairebé no han reduït les taxes d’atur registral són la Segarra (-

0,3 p.p), l’Alta Ribagorça (-0,8 p.p) i el Priorat (-0,9 p.p). 

 A Catalunya la contractació indefinida ha incrementat un 14,1% i 40.217 contractes 

registrats més, deixant un total de 325.533 contractes indefinits. 

 La contractació registrada temporal ha augmentat en un 11,6% i 249.981 

contractes, fent un total de 2.406.282 contractes temporals. 

 Només l’11,9% de tota la nova contractació registrada a Catalunya al llarg del 2015 

és de tipus indefinit. 

 En xifres relatives, les comarques que presenten els increments més destacats en 

contractació indefinida són el Solsonès (60% i 186 contractes), la Val d’Aran (43,5% 

i 143 contractes) i l’Alta Ribagorça (36,2% i 21 contractes més). 

 Les úniques comarques que redueixen la contractació indefinida respecte el 2014 

són el Pallars Sobirà i el Priorat. 

 Totes les comarques catalanes incrementen les xifres de contractació temporal a 

excepció de dues. El Pallars Jussà redueix en un -9,8% i 201 contractes menys i les 

Garrigues ho fa en un -4,4% i 211 contractes temporals menys. 
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 Per contra, les comarques que més incrementen les xifres de contractació 

temporal són La Conca de Barberà (42,1%), la Val d’Aran (31,4%) i l’Alt Camp 

(29,7%). Increments que se situen molt per sobre de la mitjana catalana (11,6%). 

 A Catalunya l’afiliació a la Seguretat Social ha augmentat en un 3,8% i 108.117 

persones en alta. 

 El Règim General de la Seguretat Social ha crescut en un 4,3% i 100.248 persones 

en alta i el Règim d’Autònoms ho ha fet en un 1,5% i 7.869 persones en alta. 

 Per províncies, totes presenten resultats positius (3,8% d’increment) però Lleida és 

la demarcació que creix de manera més tímida (3,1%). 

 Girona és la comarca que ha incrementat més, en xifres relatives, el nombre de 

persones en alta al Règim General de la Seguretat Social (4,7% i 9.481 persones). 

 Barcelona és el territori on més han crescut les altes a la Seguretat Social del Règim 

d’Autònoms, tant en xifres absolutes com relatives (1,7% i 6.642 persones). 

 

Creació d’ocupació 

 Incrementa el nombre de persones que treballen amb contracte temporal a costa 

de la disminució de les que treballen amb contracte indefinit. 

 Hi ha 69.920 persones assalariades amb contracte temporal més (15,5% 

d’increment) mentre que hi ha 37.992 persones menys amb contracte indefinit (-

1,8%). 

 Tarragona és la província que presenta el descens més acusat de població 

assalariada amb contracte indefinit (-7,1%) mentre que és la que més incrementa 

en població assalariada amb contracte temporal (24,2%). 

 Lleida és l’única demarcació que incrementa en població assalariada indefinida 

(11,9% d’augment)  i temporal (2,2% més). 

 Girona i Tarragona pateixen una reducció de població ocupada, mentre que 

Barcelona i Lleida aconsegueixen augmentar les xifres de població ocupada. 
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 Augmenta la població ocupada que treballa a temps complet (2,1% i 54.923 

persones) mentre que es redueix la població que treballa a temps parcial (-0,8% i -

3.600 persones). Tot i això, la taxa de parcialitat pel conjunt català continua sent 

molt elevada, d’un 14,4%. 

 La reducció de la població ocupada que treballa a jornada parcial s’explica, només, 

per la reducció que pateix la província de Barcelona ja que la resta de 

demarcacions han incrementat la població ocupada que treballa sota aquest tipus 

de jornada. 

 Tots els sectors d’activitat, excepte la construcció, han experimentat increments 

d’ocupació respecte el 2014. 

 Els serveis és el sector que ha incrementat més en termes absoluts, amb 33.827 

persones ocupades més (1,5%). 

 La construcció redueix ocupació en un -6,9% i -13.192 persones ocupades i ho fa a 

Barcelona i Girona. 

 La distribució del pes dels subsectors d’activitat mostra com les indústries 

manufactureres és el subsector que aglutina més persones ocupades, 544.611 

persones i suposa un 17,7% del total. 

 Les activitats immobiliàries han patit el major descens en ocupació, concretament 

un 21,2% menys i 4.520 persones ocupades menys que el 2014. 

 De les ocupacions generades el 2015, és rellevant que recaiguin sobre els homes, 

en edats entre 30 i 44 anys, amb estudis superiors, que provenen de l’atur i porten 

un any o menys en cerca de feina.  

 Les característiques laborals de les noves ocupacions mostren com són 

majoritàriament del sector serveis, no requereixen de nivell de qualificació, són a 

jornada completa, amb contracte temporal i provenen del sector privat. 

 És rellevant que s’ocupin les persones en edats més joves en detriment de les 

persones majors de 45 anys i que tot i tenir nivells alts de formació assolida, les 

persones s’ocupin en ocupacions de baix nivell de qualificació. 

 És destacable que el 37% de les noves ocupacions siguin a jornada parcial, ja que 

aquesta jornada és cada cop més involuntària i comporta baixos salaris. 
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 El patró de creixement de l’ocupació el 2015 és inestable, insegur i precari. Seguim 

doncs en un mercat de treball excloent on només tenen cabuda els més preparats 

però per a ocupar llocs de treball precaris. 
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8. Conclusions 

En aquest informe hem pogut conèixer quina ha estat l’evolució del mercat de treball 

en aquest darrer any. Hem vist com l’ocupació ha augmentat lleugerament i l’atur s’ha 

reduït en part per una caiguda de la població activa. Altrament, tot i que ha augmentat 

el nombre de persones que treballen a jornada completa, aquest fenomen només s’ha 

localitzat a la província de Barcelona. La parcialitat continua sent molt elevada en el 

nostre mercat de treball i cada cop és menys desitjada sobretot, pels baixos salaris que 

comporta. 

L’atur de llarga i molt llarga durada continuen sent elements explicatius de la realitat 

laboral de moltes persones treballadores que esgoten les prestacions per atur quedant 

sense protecció social. A Catalunya, més de 666.000 persones continuen sense feina 

malgrat cercar-ne. 

La temporalitat també ha estat un indicador molt present en el 2015, que tot i reduir-

se, continua a uns nivells insostenibles. L’increment de l’ocupació ha estat 

conseqüència de l’increment de l’ocupació inestable i precària, ja que la població amb 

contracte estable s’ha reduït notablement. 

L’ocupació generada el 2015 és sobretot temporal i que no requereix qualificació, però 

aquesta és ocupada sobretot per persones amb estudis superiors, fent que la 

sobrequalificació sigui també un element fortament present, evidenciant el desencaix 

entre nivell de formació assolida i qualitat dels llocs de treball creats. 

Aquesta recuperació insuficient i precària del mercat de treball que s’ha donat al 

territori català l’any 2015, evidencia que no es pot parlar de recuperació social i 

laboral, malgrat sí s’hagi iniciat una recuperació econòmica.  Cal recordar que encara hi 

ha moltes persones sense feina, amb uns nivells d’ocupabilitat cada cop més baixos 

que estan en situació molt vulnerable, condemnades a l’atur cronificat i a la 

desprotecció. 

El patró de creixement de l’ocupació no és sòlid sinó molt dèbil, vulnerable a la creació 

d’ocupació de temporada i de llocs de treball de baixa qualificació. No ens trobem 

davant un canvi de tendència positiu, sinó a l’efecte rebot conseqüència d’haver tocat 

fons. La situació de desocupació és dramàtica i és el principal problema econòmic, 

social, familiar i personal. 



 

 41 

És fonamental doncs, que s’orienten polítiques d’ocupació que contribueixin a avançar 

cap a un model productiu que se sustenti en ocupació de qualitat i d’alt valor afegit, a 

la vegada que tinguin com a objectiu central la protecció de les persones. 

Per tot això, creiem que és necessari establir la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) a 

Catalunya, l’única manera d’assegurar recursos mínims a les persones sense ingressos i 

també, de forma complementària, implantar una renda d’ingressos mínims per a totes 

aquelles persones que es troben al límit de l’exclusió social i l’extrema pobresa. 

Cal posar en marxa de forma immediata les mesures del Pla d’Emergència Social 

aprovades al març del 2016 al Parlament de Catalunya per totes aquelles persones que 

es troben al llindar de l’exclusió social. Tanmateix, cal apostar de forma decidida pel 

creixement i deixar enrere les polítiques de retallades i l’austeritat que, juntament 

amb la reforma laboral, han deteriorat tant l’ocupació. Cal doncs, un pla d’ocupació 

dirigit amb prioritat cap als joves i persones aturades de llarga durada, a la vegada que 

s’ha de donar cobertura a les més de 666.000 persones sense feina i a les llars sense 

ingressos, que a Catalunya són prop de 110.500. En paral·lel, és necessari que des dels 

governs s’afavoreixi la creació de teixit productiu i d’ocupació. 

En definitiva, un país com Catalunya, on les persones estiguin al centre de les 

polítiques públiques, i que aquestes polítiques es dotin de recursos suficients per 

garantir l’Estat del Benestar.  
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9. Annexos 

 
Annex 1: incidència de l'atur registrat per comarques 2015 
 

 Taxa atur registral 2015 

Baix Penedès 24,1% 
Anoia 18,8% 
Baix Camp 18,4% 
Montsià 17,9% 
Tarragonès 17,7% 
Garraf 17,7% 
Selva 17,6% 
Baix Empordà 17,5% 
Baix Ebre 17,3% 
Alt Empordà 17,1% 
Maresme 16,8% 
Vallès Occidental 15,7% 
Ribera d'Ebre 15,7% 
Alt Camp 15,6% 
Vallès Oriental 15,5% 
Bages 15,1% 
Alt Penedès 15,1% 
Total Catalunya 14,9% 
Segrià 14,9% 
Baix Llobregat 14,7% 
Urgell 14,4% 
Berguedà 14,1% 
Noguera 13,7% 
Osona 13,7% 
Gironès 13,4% 
Priorat 13,4% 
Barcelonès 13,2% 
Pallars Jussà 13,0% 
Alt Urgell 12,6% 
Pla d'Urgell 12,3% 
Conca de Barberà 12,3% 
Garrigues 11,5% 
Solsonès 11,2% 
Ripollès 11,1% 
Segarra 11,0% 
Terra Alta 10,5% 
Garrotxa 10,2% 
Pla de l'Estany 9,8% 
Cerdanya 8,6% 
Pallars Sobirà 8,5% 
Alta Ribagorça 8,3% 
Val d'Aran 6,4% 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació.   
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Annex 2: variació taxes atur registral 

 

 Taxa atur registral 

 desembre 2014 desembre 2015 variació p.p* 
Conca de Barberà 15,3 12,3 -3,0 
Pallars Sobirà 11,4 8,5 -2,9 
Baix Penedès 27,0 24,1 -2,9 
Alt Camp 18,2 15,6 -2,6 
Bages 17,7 15,1 -2,6 
Solsonès 13,7 11,2 -2,5 
Montsià 20,2 17,9 -2,3 
Garraf 20,0 17,7 -2,3 
Baix Empordà 19,8 17,5 -2,3 
Vallès Oriental 17,8 15,5 -2,3 
Alt Penedès 17,3 15,1 -2,2 
Berguedà 16,3 14,1 -2,2 
Anoia 21,0 18,8 -2,2 
Tarragonès 19,9 17,7 -2,2 
Vallès Occidental 17,9 15,7 -2,2 
Gironès 15,5 13,4 -2,1 
Baix Camp 20,4 18,4 -2,0 
Baix Ebre 19,3 17,3 -2,0 
Baix Llobregat 16,7 14,7 -2,0 
Total Catalunya 16,8 14,9 -1,9 
Alt Urgell 14,5 12,6 -1,9 
Garrotxa 12,1 10,2 -1,9 
Maresme 18,7 16,8 -1,9 
Osona 15,5 13,7 -1,8 
Ripollès 12,9 11,1 -1,8 
Pla de l'Estany 11,6 9,8 -1,8 
Selva 19,4 17,6 -1,8 
Pallars Jussà 14,7 13,0 -1,7 
Terra Alta 12,2 10,5 -1,7 
Barcelonès 14,8 13,2 -1,6 
Garrigues 13,1 11,5 -1,6 
Segrià 16,4 14,9 -1,5 
Urgell 15,8 14,4 -1,4 
Alt Empordà 18,5 17,1 -1,4 
Noguera 15,0 13,7 -1,3 
Val d'Aran 7,6 6,4 -1,2 
Ribera d'Ebre 16,8 15,7 -1,1 
Pla d'Urgell 13,4 12,3 -1,1 
Cerdanya 9,7 8,6 -1,1 
Priorat 14,3 13,4 -0,9 
Alta Ribagorça 9,1 8,3 -0,8 
Segarra 11,3 11,0 -0,3 

*variació en punts percentuals. 
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació.   
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Annex 3: rànquing reducció interanual atur registrat 
 

 Total atur registrat 
desembre 2015 

Variació 
(N) 

Variació 
(%) 

Pallars Sobirà 248 -76 -23,5% 

Conca de Barberà 1.128 -273 -19,5% 

Solsonès 677 -137 -16,8% 

Garrotxa 2.696 -470 -14,9% 

Aran 304 -53 -14,9% 

Alt Urgell 1.010 -174 -14,7% 

Terra Alta 521 -87 -14,3% 

Pla de l'Estany 1.432 -234 -14,1% 

Ripollès 1.291 -211 -14,1% 

Bages 12.514 -2.014 -13,9% 

Alt Camp 3.240 -520 -13,8% 

Berguedà 2.433 -355 -12,7% 

Gironès 11.892 -1.651 -12,2% 

Vallès Oriental 28.913 -3.934 -12,0% 

Montsià 4.927 -668 -11,9% 

Garrigues 945 -128 -11,9% 

Pallars Jussà 701 -94 -11,8% 

Alt Penedès 7.377 -979 -11,7% 

Baix Llobregat 55.326 -6.994 -11,2% 

Vallès Occidental 66.529 -8.211 -11,0% 

Baix Empordà 9.449 -1.150 -10,9% 

Baix Ebre 5.792 -687 -10,6% 

Catalunya 515.668 -60.280 -10,5% 

Garraf 11.010 -1.258 -10,3% 

Barcelonès 140.501 -15.754 -10,1% 

Osona 10.374 -1.156 -10,0% 

Tarragonès 18.948 -2.100 -10,0% 

Anoia 10.033 -1.053 -9,5% 

Cerdanya 658 -69 -9,5% 

Baix Penedès 9.911 -1.034 -9,5% 

Maresme 32.788 -3.345 -9,3% 

Alta Ribagorça 131 -13 -9,0% 

Baix Camp 15.295 -1.494 -8,9% 

Noguera 2.381 -224 -8,6% 

Urgell 2.326 -218 -8,6% 

Segrià 14.324 -1.297 -8,3% 

Pla d'Urgell 2.071 -186 -8,2% 

Selva 12.287 -1.070 -8,0% 

Ribera d'Ebre 1.496 -115 -7,1% 

Priorat 545 -40 -6,8% 

Alt Empordà 10.093 -721 -6,7% 

Segarra 1.151 -33 -2,8% 
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació.   
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Annex 4: rànquing evolució de la contractació registrada indefinida 2014-2015 

 

 variació (N) variació (%) 

Solsonès 186 60,0 
Val d'Aran 143 43,5 
Alta Ribagorça 21 36,2 
Osona 1.217 28,1 
Ribera d'Ebre 72 23,3 
Garrigues 81 22,9 
Segarra 125 22,4 
Garrotxa 384 21,3 
Vallès Occidental 6.343 20,5 
Berguedà 166 20,0 
Conca de Barberà 75 18,9 
Anoia 485 18,8 
Montsià 239 18,4 
Pallars Jussà 29 17,8 
Vallès Oriental 1.912 15,3 
Baix Llobregat 3.745 15,1 
Baix Penedès 306 14,9 
Barcelonès 17.669 14,6 
Segrià 958 14,4 
Total 40.217 14,1 
Alt Penedès 435 13,8 
Bages 647 12,7 
Ripollès 75 12,5 
Maresme 1.541 12,4 
Baix Ebre 179 12,1 
Cerdanya 95 11,4 
Pla d'Urgell 113 11,0 
Noguera 107 11,0 
Baix Camp 517 9,6 
Urgell 92 9,3 
Alt Camp 103 8,3 
Pla de l'Estany 96 8,2 
Alt Urgell 35 7,5 
Gironès 570 7,3 
Garraf 247 7,3 
Tarragonès 568 6,0 
Baix Empordà 280 4,8 
Terra Alta 7 4,8 
Alt Empordà 208 3,4 
Selva 192 3,3 
Priorat -4 -2,3 
Pallars Sobirà -42 -16,0 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. 
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Annex 5: rànquing evolució de la contractació registrada temporal 2014-2015 

 

 variació (N) variació (%) 

Conca de Barberà 3.204 42,1 
Val d'Aran 1.358 31,4 
Alt Camp 4.457 29,7 
Gironès 12.706 23,0 
Selva 8.241 20,2 
Osona 5.135 19,3 
Urgell 1.476 19,2 
Vallès Oriental 18.345 18,1 
Alt Urgell 689 17,9 
Garrotxa 1.881 16,1 
Montsià 3.162 15,9 
Baix Camp 6.699 14,9 
Baix Llobregat 27.238 14,8 
Anoia 3.344 13,6 
Ribera d'Ebre 867 13,5 
Vallès Occidental 29.163 13,4 
Baix Empordà 4.168 13,0 
Garraf 4.417 12,7 
Baix Penedès 2.462 12,7 
Pla de l'Estany 1.453 12,5 
Segrià 9.629 12,2 
Baix Ebre 2.410 11,9 
Pallars Sobirà 361 11,8 
Tarragonès 9.812 11,7 
Total 249.981 11,6 
Bages 4.205 9,5 
Cerdanya 430 8,7 
Barcelonès 71.717 8,4 
Segarra 264 8,3 
Solsonès 180 8,2 
Alt Empordà 2.519 8,1 
Alt Penedès 2.345 7,7 
Alta Ribagorça 83 6,7 
Berguedà 518 6,3 
Maresme 4.483 5,5 
Ripollès 152 3,4 
Priorat 96 3,4 
Noguera 232 2,8 
Pla d'Urgell 271 2,0 
Terra Alta 221 1,2 
Garrigues -211 -4,4 
Pallars Jussà -201 -9,8 

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. 

 


