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5. SÍNTESI-RESUM
Es redueix el ritme de pèrdua de població estrangera tot i que encara el saldo
interanual és negatiu. La recuperació de l’ocupació, iniciada a finals del 2013 i que
només havia afectat a la població de nacionalitat espanyola, en el 2015 comença a
afectar també a la població estrangera. Així doncs, el col·lectiu estranger és menor que
l’any anterior però la seva ocupació augmenta, tot i que també és fa més precària atès
que la temporalitat augmenta i la irregularitat laboral dels extracomunitaris també.
A l’inici del 2016, continua la reducció d’estrangers empadronats iniciada el 2011, tot i
que a un ritme molt baix. Aquesta reducció continua sent superior en el cas dels
homes. Això fa augmentar el percentatge de dones que s’apropen al 50% del total de
població estrangera empadronada. Per edats, es redueixen els menors de 45 anys i
augmenta la població estrangera de 45 anys o més.
El col·lectiu llatinoamericà continua sent el que perd més empadronats, igual que l’any
anterior, fenomen que s’està donant des del 2010. Els únics col·lectius que creixen són
el de l’Europa No Comunitària i el col·lectiu asiàtic. D’altra banda es continuen reduint
les nacionalitzacions
La reducció de població estrangera empadronada és, sobretot, una reducció de
població d’origen estranger que marxa d’Espanya, independentment de les
nacionalitzacions que es puguin estar produint. Una part important dels espanyols que
estan sortint d’Espanya són immigrants nacionalitzats. A l’inici del 2016, del total de
població amb nacionalitat espanyola resident a l’estranger, dues terceres parts no ha
nascut a Espanya. A més, sembla que una bona part d’aquesta població està tornant al
seu lloc d’origen, atès que gairebé un 60% resideixen en el país on van néixer, això és
així especialment en el cas del col·lectiu equatorià.
La tendència a la reducció de la població estrangera amb permís de residència
pràcticament s’atura. Aquesta tendència continua només en el cas dels
extracomunitaris, atès que els permisos de regim comunitari continuen augmentant
D’altra banda els permisos de llarga durada ja representen més de tres quartes parts
(84%) de totes els permisos en vigor, mentre que en el 2008 representaven el 30,4%
del total. Això confirma que hi ha molt poques noves entrades.
La situació de la població estrangera en el mercat de treball de Catalunya durant l’any
2015 ve marcada d’una banda per la tendència general a la recuperació de l’ocupació a
partir del 2n trimestre del 2013, que l’any 2015 afecta per primer cop a la població
estrangera i, d’una altra, per la continuació de la reducció de població estrangera en
edat de treballar.
La pèrdua de població estrangera en edat de treballar, continua però a un ritme molt
inferior al dels anys anteriors. La major part de la reducció de població estrangera és
de població inactiva i població aturada, mentre que la població ocupada s’incrementa
per primer cop des de l’inici de la crisi. La taxa d’activitat i la taxa d’ocupació
s’incrementen, perquè augmenten la població activa i la població ocupada, al mateix
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temps que es redueix la població en edat de treballar. La taxa d’atur es redueix perquè
es redueix la població aturada, però no només, perquè la reducció de la població
aturada estrangera té 2 fonts, la pèrdua de població que no té feina i marxa del país,
però també, per primer cop, població que troba feina. En general podem dir doncs que
els indicis de millora en el mercat de treball, que l’any anterior només beneficiaven a la
població de nacionalitat espanyola, comencen a notar-se també en la població
estrangera.
Per grans zones d’origen, només perden població en edat de treballar dos col·lectius.
D’una banda el col·lectiu llatinoamericà, i de l’altre el col·lectiu africà. En el primer cas,
la pèrdua es concentra en els col·lectius equatorià i colombià, i en el segon cas es
tracta majoritàriament de marroquins/nes. Tant els uns com els altres perden més
població inactiva que activa i, d’aquesta darrera, la reducció afecta només a la població
aturada, atès que en tots dos casos augmenta la població ocupada. Aquest moviment
de població produeix una millora de la seva situació en el mercat de treball atès que
augmenten la seva taxa d’ocupació i redueixen la seva taxa d’atur. Tot i així cal dir que
per països de nacionalitat, el col·lectiu marroquí i, sobretot, l’equatorià presenten
reducció, tant de població ocupada com de població aturada.
Guanyen efectius respecte l’any anterior, la població europea comunitària i la no
comunitària i, especialment el col·lectiu asiàtic, en concret la població xinesa i
pakistanesa. Aquest increment d’efectius és més de població activa que inactiva i de la
població activa en tots els casos augmenta la població ocupada, però en el cas de la
població comunitària i asiàtica també augmenta la població aturada. Només la
població europea no comunitària presenta una reducció de la població aturada. Amb
aquests moviments de població, s’incrementa la taxa d’ocupació, excepte en el
col·lectiu comunitari, i es redueix la taxa d’atur excepte en el col·lectiu comunitari i
l’asiàtic.
En el 2015, la recuperació de l’ocupació estrangera es produeix sobretot a l’hostaleria i
el comerç, però també a la construcció. Mentre, en general, es continuen perdent llocs
de treball a la construcció, en canvi, s’incrementa l’ocupació estrangera en aquesta
activitat.
Des del 2007 fins a finals del 2014 la temporalitat es va reduir a causa de la pèrdua de
llocs de treball temporal, no per la creació de llocs de treball indefinits. Atès que la
pèrdua de llocs de treball, en el període de destrucció d’ocupació ha estat superior en
el col·lectiu estranger, la seva temporalitat s’ha reduït comparativament més que la de
la població ocupada de nacionalitat espanyola. Durant el 2015 s’incrementa l’ocupació
i la major part de la nova ocupació es temporal, amb la qual cosa torna a créixer la
temporalitat, tant en la població de nacionalitat espanyola com en la població
estrangera.
La temporalitat continua tenint més a veure amb la nacionalitat que amb el sexe. Els
homes i les dones estrangers presenten taxes de temporalitat superiors a la dels
homes i les dones de nacionalitat espanyola.
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S’incrementa la irregularitat laboral en la població extracomunitària durant l’any 2015.
Aquest increment de la irregularitat de la població extracomunitària es deu a què, en
aquest col·lectiu, augmenta més la població ocupada que l’afiliació a la Seguretat
Social. Per tant, en un moment de recuperació de l’ocupació, en el col·lectiu
extracomunitari aquesta nova ocupació és especialment precària atès que augmenta la
seva temporalitat i la seva irregularitat laboral.
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