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1. Introducció
En aquest document 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, com vam fer els anys 2014 i
2015, tres pilars que considerem fonamentals, i que són factors clau per explicar
l’empobriment de les persones treballadores. Aquests components són el mercat de treball, la
protecció social i la situació que es viu a les llars. 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 (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 en el treball a la província de Barcelona i
al conjunt català.
Estudiar l’evolució d’aquests tres pilars entre l’any 2008 (inicis de la crisi) i el 2016 ha permès
verificar una tendència- tot i que lleugerament positiva aquest darrer any en termes
d’ocupació- que no millora la situació de les persones treballadores sinó que les empitjora,
evidenciant que la feina deixa de ser garant de benestar i que la immunitat que proporcionava
front la pobresa ara és menor.
Totes les dades tractades s’han desglossat per sexes quan la mostra ho ha permès. 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 sempre i quan aquestes han resultat
significatives i rellevants. El fet de centrar-nos en la província de Barcelona ha estat, a part de
la voluntat expressa de voler conèixer la situació concreta d’aquest territori, perquè suposa
entorn del 75% de la població treballadora 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 Ministeri d’Ocupació
i Seguretat Social, l’Enquesta de condicions de vida (ECV) que ofereix l’Idescat i l’Observatorio
de las Ocupaciones del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
El primer capítol fa una breu anàlisi de l’evolució de l’economia catalana des de l’any 2008 fins
a l’actualitat, on s’evidencia que la fase expansiva del cicle econòmic en que ens trobem
actualment és el moment oportú per tal que la recuperació arribi també a la ciutadania.
El segon capítol, el que fa referència al mercat de treball, recull una anàlisi descriptiva sobre els
principals indicadors del mercat de treball com són l’activitat, l’ocupació, l’atur, la temporalitat
i la salarització, entre altres. També fa un apropament als canals de cerca de feina que empren
les persones desocupades, aproximació que ens ha permès conèixer els principals canals de
cerca activa de feina, així com el nivell d’activitat de les persones aturades (si esperen una
trucada de feina, si han fet entrevistes recentment, etc...) En aquest mateix capítol també hem
volgut estudiar l’efecte desànim que pateixen moltes persones treballadores pel fet de no
confiar en trobar una feina i, d’aquesta manera, donar a conèixer el nivell d’inactivitat forçosa
que hi ha entre la població total.
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En aquests darrers anys la parcialitat ha guanyat presència en el mercat de treball i l’evolució
dels motius del treball a temps parcial han evidenciat un increment de la parcialitat
involuntària pel desig de voler trobar una feina a temps complet.
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 l’evolució dels salaris i
del risc de pobresa en el treball que afecta cada cop més persones treballadores malgrat tenir
una feina.
En el tercer capítol, hem fet una aproximació a la situació de les llars catalanes per veure com
afecta la manca de feina a les famílies. En aquest sentit 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 es troba per sota del llindar de pobresa o exclusió social.
Al quart capítol, que aborda la protecció per atur, hem volgut distingir els diferents tipus de
prestacions (per atur, subsidi i renta activa d’inserció) i la seva evolució en aquests darrers
anys, també per a la província de Barcelona i en el global català. A més, també hem analitzat la
taxa de cobertura per atur que ofereix el Ministeri d’Ocupació i l’hem contrastada amb la taxa
de desocupació que ofereix l’Enquesta de població activa. En aquest apartat, hem elaborat uns
mapes per tal de visualitzar, de manera gràfica, la cobertura social que hi ha a la província de
Barcelona i veure la seva evolució en tres anys diferents. Aquest exercici 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, tot i l’elevada demanda d’aquest tipus de protecció.
El darrer capítol fa unes reflexions al voltant de la indústria, com a sector generador
d’ocupació, i fa unes consideracions sobre el futur d’aquest sector econòmic i com pot
contribuir al canvi de model productiu actual, amb ocupació de qualitat i d’alt valor afegit.
Amb aquesta anàlisi, hem pretès conèixer el deteriorament dels tres principals pilars que
expliquen el menor o major grau de vulnerabilitat de les persones treballadores: el mercat de
treball, la situació familiar i la protecció social, apropant-nos al fenomen de la pobresa en el
treball.
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2. L’economia catalana durant el període 2008-2017
Deu anys després de l’inici de la recessió, l’economia catalana mostra signes clars de consolidar
la seva recuperació. La previsió de creixement de Catalunya és del 2,7% per al 2017, una taxa
que, si bé es mostra desaccelerada respecte dels darrers dos anys, encara es considera molt
positiva. El ritme de producció dels sectors industrial, serveis i construcció segueix en
creixement, així com també es mostren molt favorables tant l’evolució de la taxa d’inversió
com la del sector exportador.
Però malgrat la bonança dels principals indicadors d’activitat econòmica, hi ha àmbits on la
recuperació no s’ha produït a igual ritme. En els camps social i laboral encara es detecten
moltes febleses i incerteses, sense que s’hagin pogut recuperar els nivells de benestar social
anteriors a la recessió.
Com és ben sabut, la passada recessió va esclatar amb la crisi financera del 2007, tot i que,
abans d’aquesta data, el model de creixement a Europa ja mostrava un cert esgotament. En el
cas d’Espanya, a més a més, la inflexió dels preus del sector de la construcció indicaven l’inici
de la fi de la bombolla immobiliària. Posteriorment, amb l’arribada de la crisi financera, el
sector de la construcció es va enfonsar a gran velocitat, arrossegant els sectors productius
relacionats. La caiguda de l’activitat econòmica lligada al sector immobiliari, a més a més,
acabaria provocant una forta crisi de recaptació fiscal.
Al 2008, després de la crisi de les subprimes, la prioritat dels països del G7 va ser injectar grans
sumes de capital al sistema bancari a fi d’evitar el col·lapse del sistema. Malgrat els
considerables recursos públics destinats, aquesta mesura no va poder evitar que al 2009
arribés a Catalunya i a Espanya la primera crisi del cicle recessiu. Com a resposta, les polítiques
econòmiques europees van emprar mesures de despesa per contrarestar la caiguda de
l’activitat.
Però quan al 2010 es percebia certa millora en les economies espanyola i catalana
(principalment com a efecte rebot de la crisi del 2009), a nivell europeu es van encendre les
alarmes a causa de l’esclat de la crisi del deute grec, una crisi que va provocar un canvi dràstic
de les polítiques econòmiques, fins aleshores, expansives.
Al 2011 es van succeir dos fets rellevants: d’una banda, la segona crisi de la fase recessiva i, de
l’altra, l’inici de les polítiques d’austeritat, unes polítiques que perseguien complir els objectius
de consolidació fiscal obligats per les institucions europees. Amb el principi d’estabilitat
pressupostària –que va portar, fins i tot, a la reforma de la Constitució Espanyola- la despesa
pública es va contraure d’una manera molt sobtada i intensa, especialment en el cas dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya que, any rere any, van ser especialment
restrictius, en un esforç extrem per a reduir el dèficit públic en un espai molt curt de temps.
Al 2012, la situació econòmica a l’estat espanyol es mostrava encara molt feble, raó per la
qual, l’aliança entre la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari
Internacional va passar a controlar de forma directa els pressupostos públics espanyols i a
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dirigir les seves polítiques. Aquell mateix any s’imposà la reforma laboral a fi d’induir una
devaluació interna, és a dir, a fi de guanyar competitivitat per la via de l’abaratiment dels
costos salarials i no per la via de l’increment del valor afegit.
Malgrat les polítiques econòmiques imposades per la Troika, al 2013, la taxa d’atur a Catalunya
va assolir una taxa rècord del 23,2%. Lluny de revifar l’activitat econòmica i l’ocupació, la
reforma laboral va provocar un allau d’acomiadaments que va situar les taxes d’atur a nivells
rècord.
A l’any 2014 la Troika va deixar d’intervenir l’economia espanyola, deixant un país amb unes
dades macroeconòmiques bastant pitjors de les que havia trobat abans d’intervenir els
comptes públics. Aquell any el PIB català només va créixer el 0,9% -només unes poques
dècimes més que la inflació-, el deute català va arribar al 29% (6 anys enrere havia estat del
9,8% del PIB) i l’atur es va situar en el 22,1% (essent del 9,8% al 2008). El Govern de la
Generalitat calcula que en el 2014, tot i el vulnerable context de crisi social i econòmica, la
despesa per habitant havia retrocedit a nivells de 2004. La manca d’oferta laboral i la
precarització havien provocat la caiguda progressiva de la renda de les llars i, per tant, del
consum privat, fet que no va fer sinó frenar l’activitat econòmica i contraure la demanda
interna. Contràriament a l’efecte esperat per les polítiques macroeconòmiques dutes a terme,
la davallada de la demanda interna va empènyer els comptes públics cap a una crisi fiscal. En
paral·lel, a mesura que les condicions de consolidació fiscal s’anaven imposant, el deute català
creixia fins a triplicar-se en només set anys.
El 2015 va ser, teòricament, l’any de la recuperació, una recuperació que ha semblat
consolidar-se al llarg del 2016. Si bé és cert que el mercat laboral s’ha recuperat, només ho ha
fet en termes quantitatius i no qualitatius. De fet, el fenomen de la precarització no només
s’ha estès, sinó que sembla haver-se consolidat com a model de mercat de
La fase expansiva del cicle
treball.
econòmic en que ens trobem
actualment és el moment oportú
per tal que la recuperació arribi
també a la ciutadania

La consolidació de l’activitat econòmica durant el 2016 ha vingut molt
propiciada per factors conjunturals i externs a la política productiva
espanyola. De fet, el creixement català i espanyol ha vingut motivat, en gran part, per la
caiguda del preu del petroli, la depreciació de l’euro, la política monetària expansiva del Banc
Central Europeu i per la reforma fiscal del govern de l’Estat, factors que han provocat la
revifada del consum intern i de la producció econòmica. Malgrat això, la recuperació de
l’activitat no s’està donant amb principis redistributius. Si bé al 2016 i a inicis del 2017 s’estan
incrementant els beneficis empresarials i el valor afegit brut dels diferents sectors, aquests
guanys no s’estan canalitzant cap al factor treball. Els salaris reals continuen caient: les taxes
d’increment salarial són molt minses i no han evolucionat a la par que la inflació. De fet, la
inflació acumulada al llarg del cicle regressiu i fins a l’actualitat no ha fet sinó restar poder
adquisitiu i empobrir la classe treballadora. En aquest sentit, la fase expansiva del cicle
econòmic en el que ens trobem en l’actualitat, és el moment oportú perquè la recuperació
arribi també a la ciutadania.
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3. Mercat de treball
En aquest apartat de l'informe s'han analitzat els indicadors més rellevants del mercat de
treball com són l'activitat, l'ocupació, l'atur, la salarització i la temporalitat. Altrament, també
s'han volgut conèixer quins canals de cerca activa de feina utilitzen, més freqüentment, les
persones que es troben immerses en el procés de cerca de feina i com afecta l'efecte desànim a
la població que ja no confia en el mercat de treball per sortir de la situació d'atur. A més, s'ha
volgut conèixer el tipus de jornada sota la que treballen les persones treballadores, la
qualificació dels llocs de treball per tal de tractar el fenomen de la sobrequalificació i,
finalment, valorar el risc de pobresa a la feina que cada cop més persones pateixen, tot i tenir
una ocupació.
Les dades analitzades per elaborar aquest capítol són les microdades de l'Enquesta de població
activa pels darrers trimestres dels anys 2008 i 2016 per a Catalunya i per a la província de
Barcelona.
Aquest exercici ens ha permès conèixer, un any més, quina ha estat l'evolució del mercat de
treball en aquests anys de crisi sostinguda en el temps, tot i la lleu millora dels darrers
trimestres, i els efectes de la mateixa. Ja avancem que la precarietat en l'ocupació és un
fenomen que no minva, tal i com es constata en aquest informe.

3.1 Principals indicadors del mercat de treball

Activitat
La població activa de 16 a 64 anys a Catalunya pel darrer trimestre de 2016 és de 3.734.361
persones. En els darrers vuit anys, l'activitat ha patit una reducció del 5%, el que es tradueix en
197.163 persones actives menys.
Taula 3.1.1 Població activa per províncies (4t trim 2008-2016)
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

4t trim 2008

2.901.214

395.360

226.481

408.469

3.931.524

4t trim 2016

2.780.216

371.973

206.581

375.591

3.734.361

variació (N)

-120.998

-23.387

-19.900

-32.878

-197.163

variació (%)

-4,2

-5,9

-8,8

-8,0

-5,0

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

Un 74,4% del total de la població activa es troba a la província de Barcelona, demarcació que
aglutina a 2.780.216 persones actives. A llarg del període analitzat, aquest territori ha patit una
pèrdua significativa de població, però aquesta ha estat menys dràstica que el conjunt català.
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Exactament, Barcelona ha perdut 120.998 persones actives, reducció que suposa un 4,2%
menys.
Caiguda de la població
activa en un 5% a Catalunya
i un 4,2% a la província de
Barcelona

Les dades desagregades per sexes mostren com, entre 2008 i 2016, només els
homes són els qui han patit una reducció d'efectius, mentre que les dones han
aconseguit incrementar les xifres d'activitat. Aquesta tendència es dóna tant a
la província de Barcelona com al conjunt català.

Taula 3.1.2 Variació de la població activa per sexes (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació (N)
variació (%)

Homes
1.598.792
1.438.904
-159.888
-10,0

Barcelona
Dones
1.302.422
1.341.312
38.890
3,0

Total
2.901.214
2.780.216
-120.998
-4,2

Homes
2.198.178
1.957.299
-240.879
-11,0

Catalunya
Dones
1.733.347
1.777.064
43.717
2,5

Total
3.931.525
3.734.363
-197.162
-5,0

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

En el cas dels homes, aquests han reduït en un 10% la població activa a la demarcació de
Barcelona i un 11% al conjunt català. Les dones, en canvi, ha incrementat en un 3% a Barcelona
i en un 2,5% a tot Catalunya.
Per tant, la reducció general de població activa que s'ha patit en aquests anys no ha estat més
acusada gràcies a la incorporació de dones al mercat de treball.
Taula 3.1.3 Taxes d'activitat per sexes (4t trim 208-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació en p.p

Homes
85,4
83,0
-2,4

Barcelona
Dones
71,1
75,5
4,4

Total
78,3
79,2
0,9

Homes
86,0
82,5
-3,5

Catalunya
Dones
70,6
74,5
3,9

Total
78,5
78,5
0,0

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

L'anàlisi de les taxes d'activitat mostren com la província de Barcelona es manté amb uns
resultats lleugerament superiors als del conjunt català. El 4t trimestre de 2016 la taxa
d'activitat a la demarcació analitzada és 0,7 punts percentuals superior a la de Catalunya.
Les dones continuen amb una taxa
d'activitat molt inferior a la dels homes
(-7,5 punts percentuals) a la província
de Barcelona, i al conjunt català (-8
punts percentuals).

Entre 2008 i 2016, la taxa d'activitat s'ha mantingut igual pel conjunt
català, mentre que ha augmentat en 0,9 punts percentuals a la
demarcació de Barcelona. Aquest increment, tot i la reducció de
població activa s'explica per la reducció de població total.

Per sexes i a la província de Barcelona, cal destacar la reducció de la taxa d'activitat masculina
(-2,4 punts percentuals) i el significatiu increment de la femenina (4,4 punts percentuals més).
Cal tenir present, que tot i aquestes variacions que afavoreixen el comportament de les dones
al mercat de treball, el resultat entre sexes continua sent molt distant ja que ells obtenen una
taxa d'activitat del 83% i elles del 75,5% a la província de Barcelona el darrer trimestre de 2016.
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El diferencial de 7,5 punts entre taxes evidencia la menor presència femenina al mercat de
treball i conseqüentment, una major presència en la inactivitat.
Aquesta dinàmica també es trasllada a l'anàlisi pel conjunt català, on elles tenen una taxa
d'activitat 8 punts percentuals inferior a la dels homes, tot i la reducció de la taxa masculina en
3,5 punts i l'augment de la femenina en 3,9 punts.

Ocupació
La població ocupada de 16 a 64 anys a Catalunya en el darrer trimestre de 2016 és de
3.177.737. En els darrers vuit anys, l'ocupació ha sofert una reducció de 288.751 persones
ocupades, una pèrdua del 8,3%.
Taula 3.1.4 Població ocupada per províncies (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació (N)
variació (%)

Barcelona
2.569.487
2.369.251
-200.236
-7,8

Girona
340.151
313.909
-26.242
-7,7

Lleida
205.004
184.698
-20.306
-9,9

Tarragona
351.846
309.879
-41.967
-11,9

Total
3.466.488
3.177.737
-288.751
-8,3

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

Un 74,6% del total de la població ocupada catalana es localitza a la província
de Barcelona: exactament hi ha 2.369.251 persones amb feina. Entre el 2008 i
el 2016 aquest territori ha vist com es destruïen 200.236 llocs de treball (7,8% de reducció).

Cau l'ocupació a Catalunya
en un 8,3% i en un 7,8% a la
demarcació de Barcelona

Les dades desagregades per sexes indiquen que entre els anys analitzats, tant els homes com
les dones, han sofert una reducció important de l'ocupació, però aquesta destrucció de llocs de
treball no ha estat igual entre unes i altres. Concretament, les dones han patit en menor
mesura la caiguda de l'ocupació reduint l'ocupació femenina a Catalunya en un 3,1% i 47.055
dones ocupades menys. Per contra, els homes han reduït en un notable 12,6% i 241.695 homes
ocupats menys.
Taula 3.1.5 Variació de la població ocupada per sexes (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació (N)
variació (%)

Homes
1.406.481
1.240.069
-166.412
-11,8

Barcelona
Dones
1.163.006
1.129.182
-33.824
-2,9

Total
2.569.487
2.369.251
-200.236
-7,8

Homes
1.925.103
1.683.408
-241.695
-12,6

Catalunya
Dones
1.541.385
1.494.330
-47.055
-3,1

Total
3.466.488
3.177.738
-288.750
-8,3

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

Per a la província de Barcelona la tendència es reprodueix ja que elles han vist reduir en un
2,9% i 33.824 dones ocupades menys mentre que ells ho han fet en un 11,8% i 166.412 homes
ocupats menys.
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Aquestes notables diferències entre sexes s'expliquen, sobretot, perquè al llarg d'aquests anys
la destrucció d'ocupació ha estat molt més significativa en sectors que eren altament
masculinitzats com són la construcció i l'automoció.
Taula 3.1.6 Taxes d'ocupació per sexes (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació en p.p

Homes
75,1
71,5
-3,6

Barcelona
Dones
63,5
63,5
0,1

Total
69,4
67,5
-1,9

Homes
75,3
71,0
-4,4

Catalunya
Dones
62,8
62,6
-0,2

Total
69,2
66,8
-2,4

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 obtinguts pel conjunt català amb unes taxes d'ocupació superiors, tant
el 2008 com el 2016.
Si es té en compte l'evolució en aquests anys, és rellevant la reducció tant pel global de
Catalunya com per la demarcació analitzada. Exactament, la taxa d'ocupació s'ha reduït en 2,4
punts percentuals pel conjunt català i 1,9 punts a la província de Barcelona.
L'anàlisi per sexes, deixa veure com els homes són els qui han patit la reducció més acusada,
concretament de 4,4 punts percentuals pel global català, mentre que les dones només han
minvat en 0,2 punts percentuals.
El fet destacat és l'evolució per sexes a la província de Barcelona, ja que mentre que els homes
han vist caure la taxa d'ocupació en 3,6 punts percentuals, les dones han aconseguit mantenir
la mateixa taxa d'ocupació, tot i que aquesta continua sent molt inferior a la dels homes.

Atur
La població de 16 a 64 anys sense feina a Catalunya, el darrer trimestre de 2016, és de 556.624
persones. En els últims vuits anys, l'atur ha sofert un increment de 91.588 persones,
creixement que suposa un 19,7% des de 2008.
Taula 3.1.7 Població aturada per províncies (4t trim 208-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació (N)
variació (%)

Barcelona
331.727
410.965
79.238
23,9

Girona
55.209
58.064
2.855
5,2

Lleida
21.477
21.883
406
1,9

Tarragona
56.623
65.712
9.089
16,1

Total
465.036
556.624
91.588
19,7

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE).
Més de mig milió de persones
continuen sense feina a
Catalunya i un 73,8% es troba a
la província de Barcelona

Un 73,8% del total de la població desocupada catalana es troba a la
província de Barcelona, concretament són 410.965 persones en cerca de
feina sense èxit. Aquest territori ha patit un increment de 79.238 persones

12

en situació d'atur, o el que és el mateix, ha crescut en un 23,9% el nombre de persones sense
feina.
En aquest sentit, la demarcació de Barcelona presenta un increment de població desocupada
lleugerament superior a la mitjana catalana.
Les xifres desagregades per sexes, mostren un comportament clarament diferenciat en
detriment de les dones. Mentre que, a Catalunya, els homes han augmentat en un lleu 0,3% la
població aturada i 816 homes desocupats, les dones han patit un increment desmesurat que
ascendeix fins al 47,3% i més de 90.000 dones sense feina.
Taula 3.1.8 Variació de la població aturada per sexes (4 trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació (N)
variació (%)

Homes
192.311
198.835
6.524
3,4

Barcelona
Dones
139.416
212.130
72.714
52,2

Total
331.727
410.965
79.238
23,9

Homes
273.075
273.891
816
0,3

Catalunya
Dones
191.962
282.734
90.772
47,3

Total
465.037
556.625
91.588
19,7

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

Aquest desigual comportament entre homes i dones, també es fa
present a la província de Barcelona, on ells incrementen l'atur en un
3,4% mentre que elles ho fan en un notable 52,2%.

Les dones pateixen uns increments
d'atur molt superiors als dels
homes, evidenciant la perpetuació
de les desigualtats en l'accés al
mercat de treball

Taula 3.1.9 Taxes d'atur per sexes (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació en p.p

Homes
12,0
13,8
1,8

Barcelona
Dones
10,7
15,8
5,1

Total
11,4
14,8
3,3

Homes
12,4
14,0
1,6

Catalunya
Dones
11,1
15,9
4,8

Total
11,8
14,9
3,1

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

L'anàlisi de les taxes d'atur mostra el notable increment de la incidència de l'atur en la població
treballadora. Si bé el 2008 la taxa d'atur a Catalunya era de l'11,8%, el 2016 s'ha incrementat
fins al 14,9%, més de 3 punts percentuals.
Les xifres per a la província de Barcelona són també força negatives. En el mateix període
aquest territori ha passat d'una taxa de l'11,4% al 14,8%.
Per sexes i segons mostra la taula, es pot veure que, tant a la província de Barcelona com pel
conjunt de Catalunya, les dones han incrementat les taxes d'atur a un ritme molt superior al
dels homes. Són elles les qui presenten la taxa d'atur més elevada superant la mitjana catalana.
Concretament, a finals de 2016, les dones tenen una taxa d'atur del 15,9% a Catalunya i del
15,8% a la província de Barcelona, entorn a 2 punts percentuals més que les taxes masculines.
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Salarització
La població assalariada de 16 i més anys a Catalunya, l'últim trimestre de 2016, és de 2.672.051
persones. En comparació a l'any 2008 hi ha 229.319 persones menys treballant com a
assalariades (-7,9%).
Taula 3.1.10 Població assalariada per províncies (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació (N)
variació (%)

Barcelona
2.175.969
2.016.229
-159.740
-7,3

Girona
273.074
255.852
-17.222
-6,3

Lleida
163.161
144.976
-18.185
-11,1

Tarragona
289.166
254.994
-34.172
-11,8

Total
2.901.370
2.672.051
-229.319
-7,9

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

Del total de la població assalariada catalana, el 75,5% es troba a la província de Barcelona i són
exactament 2.016.229 persones i l'evolució en aquests darrers anys també ha estat decreixent,
concretament ho ha fet en un 7,3% i 159.740 persones assalariades menys.
Taula 3.1.11 Variació de la població assalariada per sexes (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació (N)
variació (%)

Homes
1.135.216
1.012.251
-122.965
-10,8

Barcelona
Dones
1.040.753
1.003.978
-36.775
-3,5

Total
2.175.969
2.016.229
-159.740
-7,3

Homes
1.536.464
1.352.607
-183.857
-12,0

Catalunya
Dones
1.364.905
1.319.446
-45.459
-3,3

Total
2.901.369
2.672.053
-229.316
-7,9

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

Les xifres desagregades per sexes deixen veure que tot i que ambdós sexes han patit una
reducció de població assalariada, els homes són els qui l'han patit de manera més acusada. Pel
conjunt català, ells han reduït en un 12% i prop de 184.000 assalariats, mentre que elles ho
han fet en un 3,3% i 45.459 assalariades menys.
La tendència a la província de Barcelona és la mateixa amb una reducció masculina del 10,8% i
122.965 homes assalariats i una caiguda femenina del 3,5% i 36.775 dones assalariades. Per
tant, la major pèrdua de població assalariada l'han protagonitzat els homes.
Taula 3.1.12 Taxes de salarització per sexes (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació p.p.

Homes
80,2
80,7
0,5

Barcelona
Dones
88,9
88,5
-0,4

Total
84,1
84,4
0,3

Homes
79,2
79,5
0,3

Catalunya
Dones
88,0
87,9
-0,1

Total
83,1
83,4
0,3

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

L'anàlisi de les taxes de salarització mostra com, tant pel global català com per la província de
Barcelona, la tendència ha estat creixent en 0,3 punts percentuals en ambdós casos. Tot i així,
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la taxa de salarització és lleugerament superior a la demarcació analitzada (84,4%) que al
conjunt català (83,4%).
La comparativa entre sexes fa evident grans diferències de comportament, ja que les dones,
tenint unes taxes força superiors a les masculines, han patit una reducció en aquests vuit anys
de 0,4 punts percentuals en el cas de la província de Barcelona i 0,1 punts percentual a
Catalunya. Per contra, els homes presenten una tendència creixent de la taxa de salarització, en
0,5 punts percentuals a la demarcació analitzada i 0,3 punts percentuals al conjunt català.
Taula 3.1.13 Població assalariada per tipus de contracte (4t trim 2008-2016)

Barcelona
Catalunya

Temporal
385.360
565.851

4t trim 2008
Indefinit
1.790.609
2.335.517

Total
2.175.969
2.901.368

Temporal
426.568
583.697

4t trim 2016
Indefinit
1.589.661
2.088.356

Total
2.016.229
2.672.053

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

Les xifres desagregades per tipus de contracte permeten veure la pèrdua d'estabilitat laboral
que han experimentat les persones assalariades en el mercat de treball en el transcurs del
període de crisi, destrucció d'ocupació i incipient recuperació.
Taula 3.1.14 Variació població assalariada per tipus de contracte (4t trim 2008-2016)

Barcelona
Catalunya

Temporal
41.208
17.846

variació (N)
Indefinit
-200.948
-247.161

Total
-159.740
-229.315

Temporal
10,7
3,2

variació (%)
Indefinit
-11,2
-10,6

Total
-7,3
-7,9

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

Les variacions que ha sofert la població treballadora amb contracte indefinit al llarg d'aquests
vuit anys són significativament negatives, ja que s'ha donat una reducció del 10,6% a Catalunya
i de l'11,2% a la província de Barcelona. Aquestes reduccions suposen una pèrdua de 247.161
persones amb contracte indefinit a Catalunya, on 200.948 d'aquestes persones es troben a la
demarcació de Barcelona.
Ens els darrers vuit anys ha caigut
En el cas de la població assalariada temporal, l'evolució ha estat creixent
l'ocupació estable en un 10,6%
tant pel cas de Catalunya com pel de la província de Barcelona.
mentre que ha incrementat la temporal
en un 3,2%
Concretament, la població amb contracte temporal ha augmentat un
3,2% en total i un 10,7% a la demarcació estudiada. Per tant,
l'increment d'ocupació temporal és molt superior a la província de Barcelona que la mitjana
catalana.

Respecte els resultats obtinguts a la província de Barcelona entre homes i dones, es constata
que ambdós sexes han reduït població assalariada indefinida, però els homes ho han fet de
manera més acusada (-16,1% i 153.255 homes indefinits menys) mentre que les dones ho han
fet en un -5,7% i 47.693 dones amb contracte indefinit menys.
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Taula 3.1.15 Variació població assalariada per sexes (4t trim 2008-2016)

Barcelona

Catalunya

Homes
Dones
Total
Homes
Dones
Total

Temporal
30.290
10.918
41.208
17.186
660
17.846

variació (N)
Indefinit
-153.255
-47.693
-200.948
-201.043
-46.119
-247.162

Total
-122.965
-36.775
-159.740
-183.857
-45.459
-229.316

Temporal
16,4
5,4
10,7
6,1
0,2
3,2

variació (%)
Indefinit
-16,1
-5,7
-11,2
-16,0
-4,3
-10,6

Total
-10,8
-3,5
-7,3
-12,0
-3,3
-7,9

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

Pel que fa a l'evolució de l'ocupació assalariada temporal, en aquesta demarcació, ambdós
sexes han vist augmentar les xifres. Elles en un 5,4% i quasi 11.000 dones i ells en un 16,4% i
30.290 homes amb ocupacions temporals.
Pel conjunt de Catalunya, la tendència ha estat força semblant. Respecte l'ocupació indefinida,
els homes han reduït en un 16% i gairebé 202.000 homes amb contracte indefinit menys i les
dones ho han fet en un 4,3% i 46.119 dones menys. Per contra, l'ocupació temporal masculina
ha augmentat en un 6,1% i 17.186 homes amb contracte temporal més que fa vuit anys i
l'ocupació temporal femenina ha crescut un tímid 0,2% i 660 dones amb contracte temporal
més.
Aquesta evolució de la temporalitat deixa veure que la població treballadora té cada cop més
probabilitats de treballar sota un contracte temporal, tret que defineix el nostre mercat de
treball com a precari i generador d'ocupació d'escassa qualitat.
Taula 3.1.16 Taxes de temporalitat per sexes (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació en p.p

Homes
16,3
21,3
5

Barcelona
Dones
19,3
21,1
1,8

Total
17,7
21,2
3,5

Homes
18,4
22,1
3,7

Catalunya
Dones
20,8
21,6
0,8

Total
19,5
21,8
2,3

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

L'anàlisi de les taxes de temporalitat deixa veure com l'evolució és creixent, incrementant la
incidència de l'ocupació temporal en la classe treballadora. Si bé el 2008 ja es partia d'una taxa
de temporalitat força elevada (19,5%) el darrer trimestre de 2016 aquesta augmenta fins al
21,8%. Aquest creixement de 2,3 punts percentuals denota la incapacitat del mercat de treball
per generar ocupació estable.
En el cas de la demarcació de Barcelona, amb una tendència també creixent, els resultats són
més negatius, ja que la temporalitat ha incrementat 3,5 punts percentuals situant la taxa al
territori en un 21,2%. Dada lleugerament inferior a la mitjana catalana però igual de
preocupant per ser tan elevada.
La informació desagregada per sexes mostra una tendència a equiparar la incidència de la
temporalitat entre homes i dones, per un empitjorament més destacat de la situació dels
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homes que la de les dones, que tampoc millora. Si bé els homes a Catalunya han incrementat la
taxa de temporalitat en 3,7 punts arribant al 22,1%, les dones ho han fet en 0,8 punts
percentuals i situant-se en un 21,6%.
En el cas de la província de Barcelona, els homes han augmentat en 5 punts percentuals
assolint una taxa de temporalitat del 21,3% mentre que les dones ho han fet en 1,8 punts i una
taxa del 21,1%.
Per tant, si el 2008 les dones patien unes taxes de temporalitat molt més elevades que les dels
homes, el 2016 la situació s'ha capgirat i són ells els qui tenen una incidència major de la
temporalitat.
Aquests resultats evidencien que el mercat de treball català presenta uns nivells d'inestabilitat
laboral insostenibles entre la població assalariada catalana, fent que la manca d'expectatives es
perpetuï i molts projectes de vida es vegin frustrats.

3.2 Cerca activa de feina
En aquest capítol s'ha 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
afirmen 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 contactes amb persones empresàries, posar o contestar un anunci de premsa, ràdio, o
altres canals, 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 desocupades que cerquen feina activament,
obviant les persones ocupades que també cerquen feina, del darrer trimestre de 2016.
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 més emprat
és la consulta amb la família, els amics i els sindicats. Un 81,1% del total de persones
entrevistades que busca feina de manera activa, ha optat per aquesta via com a principal
recurs per buscar una ocupació.
El gràfic mostra, de manera ordenada, quins són els principals canals de cerca de feina que
utilitzen les persones desocupades que es troben en procés de cerca de feina. A més, també
indiquen l’escassa resposta que reben les persones que busquen feina, ja que només un 24,9%
del total afirma haver fet una entrevista o un examen.
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Gràfic 3.2.1 Canals de cerca activa de feina a la província de Barcelona (4t trim 2016)

Ha consultat amb família, amics, sindicats.

81,1%

Ha consultat ofertes de feina

77,0%

Ha establert contacte amb empresaris/àries

66,6%

Ha contactar amb una oficina pública d'ocupació

65,7%

Ha posat o contestat anuncis

52,0%

Espera la trucada d'una oficina pública d'ocupació

40,1%

Ha contactat amb una oficina privada d'ocupació o borsa…

36,1%

Espera resultats d'una sol·licitud de feina

26,0%

Ha realitzat exàmens o entrevistes

24,9%
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Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE)

Gràfic 3.2.2 Canals de cerca activa de feina a Catalunya (4t trim 2016)

Ha consultat amb família, amics, sindicats.

81,3%

Ha consultat ofertes de feina

75,2%

Ha establert contacte amb empresaris/àries

68,6%

Ha contactar amb una oficina pública d'ocupació

65,0%

Ha posat o contestat anuncis

50,8%

Espera la trucada d'una oficina pública d'ocupació

38,1%

Ha contactat amb una oficina privada d'ocupació o borsa de
treball

35,8%

Espera resultats d'una sol·licitud de feina

24,3%

Ha realitzat exàmens o entrevistes

21,4%
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Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE)

Pel global català, els resultats són molt similars ja que un 81,3% del total de persones
desocupades recorren en primer lloc a la família, amics i sindicats per cercar feina. I també
s’evidencia l’escassa resposta que obtenen les persones ja que només un 21,4% afirma haver
fer una entrevista o un examen. Per tant, tot i el gran volum de persones desocupades, són
poques les que es troben participant en algun procés de selecció.
El poc moviment del mercat de treball que es reflecteix en l’escassa participació de les
persones desocupades en processos de selecció de personal, expliquen en part, l’augment de
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població activa que es desanima i deixa de confiar en un mercat de treball que es mostra
incapaç de generar ocupació.

3.3 Efecte desànim de la població activa
En aquest apartat s’ha volgut comptabilitzar les persones que han deixat de constar com a
població activa perquè no cerquen feina, tot i trobar-se a l’atur. Aquesta situació, cada cop
més freqüent entre les persones treballadores es defineix com efecte desànim, conseqüència
directa de la destrucció d’ocupació sostinguda en el temps (fins fa poc) i la demostrada poca
capacitat del mercat de treball per generar ocupació de qualitat en els últims mesos d’incipient
recuperació.
Aquesta informació també 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. En aquest sentit, es considera persona desanimada la persona que opina que
no cerca feina perquè considera que no la trobarà, és a dir, que no confia en trobar una feina i
aquesta pèrdua de confiança fa que deixi de constar com a persona activa i resti classificada
com a inactiva. Per tant, aquesta part de població inactiva no ho és perquè estigui estudiant o
sigui jubilada o es dediqui a les tasques de la llar, sinó perquè la situació del mercat de treball
de no generar oportunitats de treball fa que desisteixin de buscar una ocupació. És quan
parlem d’inactivitat forçosa.
Taula 3.3.1 Evolució de la població desanimada (4t trim 2008-2016)

Barcelona
Catalunya

4t trim 2008
10.544
17.813

4t trim 2016
15.406
25.784

variació (N)
4.862
7.971

variació (%)
46,1
44,7

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

A la província de Barcelona, el darrer trimestre de 2008 hi havia 10.544 persones desanimades.
Al llarg dels vuit anys analitzats, aquesta xifra ha augmentat fins a 15.406 persones, un
increment de gairebé 5.000 persones i un 46,1% de variació.
En el cas del conjunt català, la tendència també a l’alça, ha esta més lleu.
Concretament s’ha incrementat de 17.813 persones desanimades a 25.784.
Aquest increment suposa un 44,7% i un pas de l’activitat a la inactivitat de
quasi 8.000 persones.

En xifres relatives, és
destacable l’increment de
quasi un 45% de persones
desanimades que queden
fora del mercat de treball

Taula 3.3.2 Percentatge d’inactivitat forçosa (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació en p.p

Barcelona
0,9
1,3
0,4

Catalunya
1,1
1,5
0,4

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE).
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A Catalunya, la població que és inactiva de manera forçosa per desànim i poca confiança en el
mercat de treball ha passat de suposar l’1,1% a l’1,5%. I en el cas de la província de Barcelona
la proporció de persones en aquesta situació ha passat del 0,9%a a l’1,3%.
Aquests resultats, que en xifres absolutes poden no sé molt rellevants, evidencien que hi ha
una part de la població treballadora, cada cop més nombrosa, que no comptabilitza com a
població desocupada perquè no confia en trobar una feina, però que si hi confiessin passarien
a engrossir les dades de l’atur deixant veure que l’afectació de l’atur és més greu del que les
estadístiques mostren.
L’efecte devastador de la crisi amb la conseqüent destrucció d’ocupació que s’ha donat al llarg
d’aquest llarg període, ha comportat que moltes persones treballadores deixin de formar part
del mercat de treball com a població activa, tot i que treballarien si l’escenari laboral actual fos
ben diferent.

3.4 Tipus de jornada laboral

Parcialitat
En aquest apartat s’ha volgut conèixer l’evolució dels tipus de jornada, parcial i completa, des
de finals de 2008 fins a 2016 a la província de Barcelona i al conjunt de Catalunya. D’aquesta
manera, s’ha pogut veure quina ha estat l’evolució de la jornada a temps parcial i si les
persones tenen més o menys probabilitat de treballar a jornada parcial. Altrament, també s’ha
volgut recollir el fenomen de la parcialitat involuntària, indicador clau de precarietat laboral i
que, malauradament, caracteritza cada cop més el mercat de treball català.
Taula 3.4.1 Població ocupada per tipus de jornada (4t trim 2016)

Completa
Parcial
Total

Barcelona
2.032.648
336.603
2.369.251

Girona
268.741
45.168
313.909

Lleida
160.615
24.083
184.698

Tarragona
263.004
46.875
309.879

Total
2.725.008
452.729
3.177.737

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

La població ocupada de 16 a 64 anys que treballa a jornada completa a Catalunya, el darrer
trimestre de 2016, és de 2.725.008. En aquests darrers vuit anys hi ha hagut una reducció de
333.712 persones que treballen a temps complert. Aquesta contundent caiguda suposa un
10,9% menys.
La població ocupada de 16 a 64 anys que treballa a temps parcial a Catalunya, el darrer
trimestre de 2016, és de 452.729 persones. En relació amb el 2008, aquesta xifra suposa un
increment de 44.960, és a dir, un 11% més.
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Taula 3.4.2 Variació de la població ocupada per tipus de jornada (4t trim 2008-2016)
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

-24.053
3.747
-20.306

-47.950
5.982
-41.968

-333.712
44.960
-288.752

-13,0
18,4
-9,9

-15,4
14,6
-11,9

-10,9
11,0
-8,3

(N)
Completa
Parcial
Total

-225.743
25.507
-200.236

-35.966
9.724
-26.242
(%)

Completa
Parcial
Total

-10,0
8,2
-7,8

-11,8
27,4
-7,7

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

A la província de Barcelona, en xifres relatives i en comparació al conjunt català, s’ha produït
una reducció més lleu de població ocupada que treballa a jornada completa. Exactament, a la
demarcació analitzada, l’ocupació a temps complert ha caigut en un 10% i 225.743 persones
ocupades.
Pel que fa a l’ocupació a jornada parcial, aquesta s’ha incrementat en menor mesura que la
mitjana catalana, concretament en un 8,2% i 25.507 persones ocupades a jornada parcial més
que el 2008. No obstant és un increment considerable, tenint en compte també la davallada de
l’ocupació a temps complert.
Taula 3.4.3 Taxes de parcialitat per sexes (4t trim 2008-2016)

4t trim 2008
4t trim 2016
variació en p.p

Home
4,6
8,1
3,5

Barcelona
Dona
21,2
20,9
-0,3

Total
12,1
14,2
2,1

Home
4,3
7,8
3,5

Catalunya
Dona
21,1
21,6
0,5

Total
11,8
14,2
2,5

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

Si analitzem l’evolució de la taxa de parcialitat al llarg del període estudiat,
La taxa de parcialitat se situa en
es pot veure la tendència creixent de l’indicador pel que fa al conjunt de la
un elevat 14,2%, 2,5 punts
percentuals més que fa vuit anys
població i per la demarcació de Barcelona. Tot i així, la incidència de la
parcialitat ha augmentat de manera més significativa al conjunt català que
a la província de Barcelona, en 2,5 i 2,1 punts percentuals més, respectivament.
L’anàlisi per sexes, mostra clares diferències entre homes i dones. En primer lloc, cal dir que
són les dones les qui pateixen les taxes de parcialitat més elevades, amb diferències de més de
10 punts percentuals en comparació als homes. I en segon lloc, si observem l’evolució de
l’indicador, es pot veure en canvi, com són els homes els qui incrementen de manera més
notable les taxes de parcialitat, tant pel conjunt català com per a la demarcació de Barcelona.
Mentre que les dones del territori català augmenten en menor mesura i les de la demarcació
de Barcelona fins i tot, redueixen la taxa de parcialitat en 0,3 punts percentuals.
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Els homes passen d’una taxa de parcialitat del 4,3% al 7,8% pel conjunt català i del 4,6% al
8,1% a la demarcació de Barcelona. Per contra, les dones passen d’un 21,1% a un 21,6% pel
global català i del 21,2% al 20,9% a la demarcació de Barcelona.
Aquests resultats mostren que l’ocupació a temps parcial és protagonitzada per les dones i
que, tot i la diferent evolució respecte els homes que fan reduir les diferències, continuen sent
elles les més afectades pel treball a temps parcial.
La taula 3.4.4 mostra els motius pels quals es treballa a temps parcial i el més rellevant és la
proporció de més de la meitat de la població ocupada que declara no haver trobat una
ocupació a jornada completa. Exactament, pel cas de la província de Barcelona, trobem un
55,8% del total, o el que és el mateix 187.970 persones que es troben en aquesta situació. I pel
que fa al conjunt de Catalunya, la proporció és del 56,6% i representa 256.212 persones
ocupades.
Taula 3.4.4 Motius del treball a temps parcial (4t trim 2008-2016)

Desconeix el motiu
Seguir cursos de formació
Malaltia o incapacitat pròpia
Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran
Altres obligacions familiars o personals
No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa
No voler una ocupació de jornada completa
Altres raons
Total

Barcelona
Total
% sobre
el total
800
-31.108
9,2
4.551
1,4
26.625
7,9
18.205
5,4
187.970
55,8
25.298
7,5
42.046
12,5
336.603
100,0

Catalunya
Total
% sobre
el total
800
-41.648
9,2
5.830
1,3
37.574
8,3
25.644
5,7
256.212
56,6
32.083
7,1
52.935
11,7
452.726
100,0

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

La taxa de parcialitat involuntària
és d’un 56,6% i més de 255.000
persones desitjarien treballar a
jornada completa

Aquestes xifres mostren l’elevada parcialitat involuntària que pateix la
població treballadora, ja que només un 7,5% de persones ocupades en el
cas de la província de Barcelona i un 7,1% pel global català, afirmen
treballar a temps parcial perquè no han volgut una ocupació a jornada
completa.

Taula 3.4.5 Motius de la parcialitat per sexes a la província de Barcelona (4t trim 2016)

Desconeix el motiu
Seguir cursos de formació
Malaltia o incapacitat pròpia
Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran
Altres obligacions familiars o personals
No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa
No voler una ocupació de jornada completa
Altres raons
Total

Homes
(N)
(%)
-13.904
13,8
1.291
1,3
1.154
1,1
2.510
2,5
62.662
62,2
4.585
4,5
14.671
14,6
100.777
100,0

Dones
(N)
(%)
800
17.203
7,3
3.260
1,4
25.471
10,8
15.695
6,7
125.309
53,1
20.713
8,8
27.375
11,6
235.826
100,0

Total
(N)
800
31.107
4.551
26.625
18.205
187.971
25.298
42.046
336.603

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Nota: dades inferiors a 6.000 no són vàlides.
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(%)
9,2
1,4
7,9
5,4
55,8
7,5
12,5
100,0

Les dades desagregades per sexes, a la província de Barcelona, evidencien que la parcialitat
involuntària afecta més als homes que a les dones. Ells declaren no haver pogut trobar una
feina a jornada completa en un 62,2% mentre que elles ho fan en un 53,1% dels casos. Tot i
que el percentatge és superior en el cas dels homes, cal dir que en xifres absolutes són les
dones les més nombroses. En aquest cas trobem 125.309 dones i 62.662 homes, xifres molt
distants en detriment de les primeres.
Un comportament ben diferenciat també el trobem en el cas de treballar a jornada parcial per
seguir cursos de formació. En el cas dels homes, un 13,8% del total d’ocupació parcial
masculina és degut a aquest motiu, mentre que el cas de les dones només és un 7,3% del total
d’ocupació parcial femenina.
Per contra, hi ha un major pes de dones que treballen a temps parcial per cura d’infants o
adults malalts, exactament és un 10,8% del total de dones i 25.471 dones ocupades. La situació
dels homes, en aquest cas, és testimonial ja que ni tan sols els resultats obtinguts són
significatius.
Taula 3.4.6 Motius de la parcialitat per sexes a Catalunya (4t trim 2016)

Desconeix el motiu
Seguir cursos de formació
Malaltia o incapacitat pròpia
Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran
Altres obligacions familiars o personals
No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa
No voler una ocupació de jornada completa
Altres raons
Total

Homes
(N)
(%)
0
-18.208
13,9
1.848
1,4
1.154
0,9
3.846
2,9
81.106
62,1
6.166
4,7
18.247
14,0
130.575
100,0

Dones
(N)
(%)
800
-23.439
7,3
3.983
1,2
36.420
11,3
21.798
6,8
175.108
54,4
25.916
8,0
34.686
10,8
322.150
100,0

Total
(N)
800
41.647
5.831
37.574
25.644
256.214
32.082
52.933
452.725

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Nota: dades inferiors a 6.000 no són vàlides.

Els resultats pel conjunt de Catalunya mostren una tendència similar a l’analitzada per la
demarcació de Barcelona. En el cas dels homes, i fixant-nos en la parcialitat involuntària,
trobem un 62,1% dels casos, mentre que en el cas de les dones aquesta xifra és del 54,4%.
Malgrat el major pes relatiu en el cas dels homes, són les dones les més nombroses.
Cal destacar la lleu proporció tant d’homes com de dones, que afirmen no volen una jornada a
temps complert, en un 4,7% i un 8% respectivament. I la gran diferència entre sexes respecte
el motiu que fa referència a la cura d’infants o malalts, ja que en aquest cas són les dones les
qui tenen major presència (11,3% del total de dones que treballen a jornada parcial) en
comparació als homes, que no tenen resultats rellevants de l’enquesta.
En resum, es pot dir que hi ha una proporció elevada de persones que treballen a jornada
parcial de manera involuntària, fet que denota insatisfacció per part de les persones
treballadores, que desitjarien poder treballar més hores de les que fan.
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(%)
-9,2
1,3
8,3
5,7
56,6
7,1
11,7
100,0

Taula 3.4.7 Evolució motius parcialitat (4t trim 2008-2016)

Seguir cursos de formació
Malaltia o incapacitat pròpia
Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran
Altres obligacions familiars o personals
No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa
No voler una ocupació de jornada completa
Altres raons
Total

Barcelona
(N)
(%)
-16.000 -34,0
756
19,9
-18.100 -40,5
-17.425 -48,4
79.584
72,5
-13.907 -34,1
10.572
31,8
26.280
8,3

Catalunya
(N)
(%)
-19.425 -31,8
-671
-10,3
-20.971 -35,8
-20.050 -43,5
114.119 79,5
-21.092 -38,4
12.965
29,5
45.675
11,0

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

L’evolució entre el 2008 i el 2016 dels motius pels quals es treballa a jornada parcial indica un
clar descontent pel que fa al fet de treballar amb aquest tipus de jornada per part de la
població ocupada. Tant pel conjunt català (79,5% d’increment i 114.119 persones ocupades)
com per la província de Barcelona (72,5% i 79.584 persones ocupades) la involuntarietat del
treball a temps parcial ha augmentat de manera molt significativa. A més, cau la xifra de
persones que diuen no voler una ocupació a jornada completa. Exactament un 34,1% en el cas
de la demarcació de Barcelona i un 38,4% en el cas de la mitjana catalana.
També és rellevant, constatar la caiguda de persones que afirmen treballar a jornada parcial
per cura d’infants o malalts, tant a la demarcació de Barcelona (-40,5% i 18.100 persones
ocupades) com al conjunt català (-35,8% i 20.971 persones ocupades).
És doncs, un tret negatiu que hi hagi cada cop més persones que treballen a jornada parcial i
que siguin les dones, i amb diferència, les qui sobretot treballen sota aquest tipus de jornada.
A més, si tenim en compte que la parcialitat és obligada per a moltes persones treballadores
perquè preferirien treballar a jornada completa, denota que el clima laboral no és bo i que
segons l’evolució del període analitzar, aquesta tendència és creixent.

3.5 La sobrequalificació dels llocs de treball
En aquest apartat s’ha volgut conèixer els nivells de sobrequalificació que pateix la població
treballadora.
Les dades referents a la qualificació que ofereix l’Enquesta de població activa fan referència a
la qualificació dels llocs de treball que ocupa un individu, mentre que les dades referents als
nivells d’estudis, ens informen de la formació assolida per aquella persona.
El creuament d’aquestes dues variables ens permet detectar la sobrequalificació dels llocs de
treball a partir del desencaix entre nivell de formació assolit i l’ocupació que es duu a terme.
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Entenem que un nivell de formació superior al que requereix el lloc de treball que s’ocupa
suposa un cas de 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 i
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 considerarles un grup molt heterogeni pel que fa a les ocupacions que engloba. En aquest cas, no l’hem
relacionat amb 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. Els resultats treballats només es refereixen al darrer
trimestre de 2016 degut al trencament de sèrie que ha patit l’Enquesta de població activa. Per
tant, aquest capítol fa una foto de la situació de sobrequalificació dels llocs de treball del quart
trimestre de 2016 al mercat de treball català.
Amb tot això, les categories professionals segons el nivell de qualificació queden recollides de
la següent manera:
-

persones ocupades sense o baixa qualificació: 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.

La taula 3.5.1 ens dóna informació sobre la població assalariada a Catalalunya i a la província
de Barcelona segons el nivell d’estudis assolit i el nivell de qualificació de la seva ocupació.
En el cas de la demarcació de Barcelona, el darrer trimestre de 2016 hi ha 41.985 persones
assalariades amb estudis superiors que ocupen un lloc de treball amb baixa o nul·la
qualificació. Tanmateix, trobem 197.663 persones assalariades amb el mateix nivell d’estudis
que desenvolupen una ocupació de qualificació mitjana.
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Taula 3.5.1 Nivells de qualificació i nivells d’estudis (4t trim 2016)

Barcelona

Catalunya

Analfabets i
educ. primària

Educ. secundària
1a etapa

Educ. secundària
2a etapa

Estudis
superiors

Total

Sense o baixa qualificació

76.443

201.465

96.024

41.985

415.917

Qualificació mitjana

34.860

107.626

154.877

197.663

495.026

Alta qualificació

1.245

27.879

77.723

604.381

711.228

Serveis de restauració,
personals i comerç
Forces armades

25.156

132.173

132.728

103.346

393.403

--

--

656

--

656

Total

137.704

469.143

462.008

947.375

2.016.230

Sense o baixa qualificació

101.082

278.186

133.829

61.711

574.808

Qualificació mitjana

47.935

164.001

202.643

261.371

675.950

Alta qualificació

1.678

36.457

98.636

734.250

871.021

Serveis de restauració,
personals i comerç
Forces armades

30.980

188.040

189.534

140.128

548.682

--

--

851

555

1.406

Total

181.675

666.684

625.493

1.198.015

2.671.867

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Nota: dades inferiors a 6.000 no són vàlides.

A més, hi ha 96.024 persones assalariades a la mateixa demarcació que tot i havent assolit una
formació d’educació secundària de segona etapa, ocupen un lloc de treball amb escassa o
nul·la qualificació.
Totes aquestes persones treballadores es poden considerar sobrequalificades pel desajust
entre la seva formació i la qualificació del lloc de treball. Exactament, sumen un total de
335.672 persones sobrequalificades a la província de Barcelona.
Pel conjunt català, es constata que hi ha 61.711 persones assalariades amb estudis superiors
que es troben desenvolupant tasques que no requereixen de formació i 261.371 persones
assalariades que, amb el mateix nivell d’estudis, ocupen llocs de treball de qualificació mitjana.
També hi ha 133.829 persones assalariades que amb un nivell d’estudis secundaris de segona
etapa, ocupen llocs de treball d’escassa o nul·la qualificació.
Al mercat de treball català hi ha
prop de 457.000 persones que
pateixen sobrequalificació en el
lloc de treball

En aquest sentit, es pot parlar de 456.911 persones assalariades que es
troben en situació de sobrequalificació perquè estan ocupant llocs de
treball que no requereixen de la formació que han assolit.

L’anàlisi per sexes a la província de Barcelona permet apreciar una lleugera diferència entre
homes i dones en relació al fenomen de la sobrequalificació de les persones assalariades.
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Taula 3.5.2 Nivells de qualificació i nivells d’estudis per sexes a la província de Barcelona
(4t trim 2016)

Home

Dona

Analfabets i
educ. primària
38.197

Educ. secundària
1a etapa
120.542

Educ. secundària
2a etapa
65.077

Estudis
superiors
25.971

249.787

Qualificació mitjana

27.854

82.002

78.966

73.845

262.667

Alta qualificació

1.245

19.653

56.129

290.941

367.968

Serveis de restauració,
personals i comerç
Forces armades

13.248

45.572

43.167

29.185

131.172

--

--

656

--

656

Total

80.544

267.769

243.995

419.942

1.012.250

Sense o baixa qualificació

38.246

80.923

30.946

16.014

166.129

Qualificació mitjana

7.006

25.624

75.911

123.818

232.359

--

8.226

21.594

313.440

343.260

11.908

86.601

89.561

74.162

262.232

57.160

201.374

218.012

527.434

1.003.980

Sense o baixa qualificació

Alta qualificació
Serveis de restauració,
personals i comerç
Total

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Nota: dades inferiors a 6.000 no són vàlides.

Seguint el mateix mètode, es pot observar que hi ha 25.971 homes i 16.014 dones amb estudis
superiors que es troben ocupant llocs de treball que no requereixen de formació per dur-los a
terme. Altrament, hi ha 73.845 homes i 123.818 dones que, amb el mateix nivell d’estudis, es
troben ocupant llocs de treball de mitjana qualificació.
També hi ha 65.077 homes i 30.946 dones amb estudis secundaris de segona etapa que
ocupen feines sense o amb escassa qualificació.
Aquestes dades en pes relatiu, ens indiquen que hi ha una lleugera
diferència de la incidència de la sobrequalificació entre homes i dones ja que
els resultats suposen un 16,3% d’homes (164.893 assalariats) i un 17% de
dones ( 170.778 assalariades) a la província de Barcelona.

A la província de Barcelona
hi ha un 16,6% de persones
treballadores que pateixen
sobrequalificació en el lloc
de treball

En el cas del conjunt català, i també per sexes, hi ha 40.059 homes i 21.652 dones amb estudis
superiors que treballen en ocupacions que no requereixen formació. Amb el mateix nivell
d’estudis, hi ha 105.215 homes i 156.157 dones que ocupen llocs de treball amb un nivell de
qualificació mitjana.
Altrament, hi ha 89.895 homes i 43.934 dones que, amb un nivell d’estudis mitjà, es troba
realitzant tasques de baixa o escassa qualificació.
En el cas dels homes, trobem 235.169 assalariats que pateixen sobrequalificació, o el que és el
mateix, un 17,4% del total d’homes. En el cas de les dones, hi ha 221.743 assalariades en
aquesta situació, el que representa un 16,8% del total de dones.
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Taula 3.5.3 Nivells de qualificació i nivell d’estudis per sexes a Catalunya (4t trim 2016)

Home

Dona

Analfabets i
educ. primària

Educ. secundària
1a etapa

Educ. secundària
2a etapa

Estudis
superiors

Total

Sense o baixa qualificació

52.912

169.621

89.895

40.059

352.487

Qualificació mitjana

39.858

125.793

103.089

105.215

373.955

Alta qualificació

1.678

25.417

68.389

348.672

444.156

Serveis de restauració,
personals i comerç
Forces armades

15.992

62.261

61.987

40.362

180.602

--

--

851

555

1.406

Total

110.440

383.092

324.211

534.863

1.352.606

Sense o baixa qualificació

48.170

108.566

43.934

21.652

222.322

Qualificació mitjana

8.077

38.210

99.553

156.157

301.997

--

11.040

30.248

385.576

426.864

14.989

125.779

127.548

99.768

368.084

71.236

283.595

301.283

663.153

1.319.267

Alta qualificació
Serveis de restauració,
personals i comerç
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Nota: dades inferiors a 6.000 no són vàlides.

En aquest sentit, la sobrequalificació de les persones
treballadores és un indicador més que contribueix a explicar la
pobresa en el treball, ja que està directament relacionada amb
el malestar i la baixa satisfacció amb la feina. La pèrdua de
capital humà que suposa que moltes persones altament qualificades no tinguin cabuda en un
mercat de treball altament precaritzat on a més de jornades parcials involuntàries, alta
temporalitat i baixos salaris s’afegeix el desajust entre formació i ocupació desenvolupada,
expliquen la baixa qualitat del treball que impera en el món laboral.

A Catalunya hi ha un 17,1% de persones
treballadores sobrequalificades. És a dir,
que no els serveix la formació adquirida
per dur a terme la seva feina

Si bé està demostrat que la formació continua sent garantia per mantenir-se allunyat de l’atur,
en el nostre mercat de treball tenim un evident desencaix entre els llocs de treball i els nivells
de formació assolits per les persones treballadores. Mentre que hi ha una part important de
població treballadora a Catalunya, i en concret a la província de Barcelona, apta per assumir
ocupacions d’alt valor afegit que requereixen formació específica, aquestes es troben
realitzant feines precàries i d’escàs valor afegit.

3.6 Risc de pobresa a la feina
En aquest apartat hem volgut plasmar, per una banda, l’evolució i l’estat dels salaris a
Catalunya, i per l’altra, la incidència de la pobresa en el treball en les persones treballadores a
partir de conèixer la taxa de pobresa en el treball que ofereix l’Enquesta de condicions de vida
de l’INE.
En aquest punt de l’informe, les dades a les quals fem referència, un any més, són a nivell de
Catalunya ja que no és possible trobar-les ni treballar-les a una escalat territorial inferior a
l’autonòmica.
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Segons les darreres dades publicades per l’INE a partir de l’Enquesta d’estructura salarial, el
2014 el salari brut mitjà va ser de 23.927,17€.
Taula 3.6.1 Salari brut anual per sexes (en euros)

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Homes
27.447,71
27.684,30
27.836,40
28.025,61
27.601,00
26.901,30
26.353,89

Dones
20.324,88
20.740,55
20.931,07
20.799,94
21.042,14
20.467,14
19.928,48

Total
23.927,17
24.253,73
24.436,39
24.499,32
24.449,19
23.851,31
23.375,54

Font: INE a partir de l'Enquesta anual d'estructura salarial

Si tenim en compte l’evolució en aquests darrers anys, es constata que el nivell salarial de 2014
(dada més recent disponible) és pràcticament el mateix que el de 2009. En cinc anys només hi
ha hagut un increment de 75,86€, que representa un 0,3% d’augment.
Les xifres desagregades per sexes, evidencien una forta desigualtat salarial en detriment de les
dones. Si bé el salari brut anual dels homes és de 27.447,71€, força superior al salari global, el
de les dones és de 20.324,88€. És a dir, que hi ha una diferència de 7.122,8€.
Taula 3.6.2 Salari brut anual (en euros) per sexes (2014)

Salari brut mitjà
Percentil 10
Percentil 25
Mediana
Percentil 75
Percentil 90

Homes
27.447,71
10.939,62
16.984,00
23.715,30
33.817,99
47.782,56

Dones
20.324,88
6.282,79
11.593,37
17.964,44
25.959,58
36.695,83

Total
23.927,17
7.841,98
14.010,69
20.601,39
30.160,92
42.426,96

Font: Idescat a partir de l'Enquesta anual d'estructura salarial

La taula mostra diferents informacions, entre les que es troba la mediana del salari brut anual.
Aquesta mesura estadística indica el valor del salari pel qual la meitat de la població es troba
per sota o per sobre.
En aquest cas, es pot veure que la meitat de la població treballadora, el 2014,
cobrava menys de 20.601,39€. En el cas de les dones, la mediana se situava en
17.964,44€ i en el cas dels homes aquesta es trobava en 23.715,30€.

Continuen sent les dones
les qui treballen per un
salari notablement inferior
al dels homes

Si tenim en compte la dada que ofereix el tercer quartil, es pot veure com el 75% de la
població treballadora cobra menys de 30.160,92€. En el cas de les dones, el 75% se situa per
sota de 25.959,58€ i en el cas dels homes el mateix percentatge se situa per sota de
33.817,99€.
Finalment, destacar que només el 10% de la població treballadora cobra igual o més de
42.426,96€ bruts anuals, mentre que també hi ha un 10% que no cobra més de 7.841,98€.
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Aquests resultats, demostren una clara discriminació salarial envers les dones i també, que hi
ha una proporció molt més elevada de persones treballadores amb uns nivells salarials baixos,
que persones amb salaris alts.
Taula 3.6.3 Taxa i població en risc de pobresa en el treball

2013
2014
2015
2016

Homes
Tota (N)
Taxa (%)
183.600
11,5
166.900
10,5
186.200
11,5
215.100
12,6

Tota (N)
152.200
179.600
157.300
167.400

Dones
Taxa (%)
11,2
13,1
10,9
11,2

Total
Tota (N)
335.800
346.500
343.500
382.500

Taxa (%)
11,4
11,7
11,2
12,0

Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.

La taxa de risc de pobresa en el treball, el darrer indicador que s’ha analitzat en aquest capítol,
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.
Les dades es remunten a l’any 2013, any en què es va donar una ruptura de sèrie i que no fa
comparables les dades d’anys anteriors per Catalunya.
Així doncs, la taula permet veure l’evolució, en quatre anys, de la
incidència de la pobresa en el treball, on es constata que si la taxa es va
reduir lleugerament l’any 2015, el 2016 ha tornat a remuntar fins al 12%,
indicant que hi ha prop de 383.000 persones treballadores en risc de
pobresa en el treball. Des de 2013, la taxa de pobresa en el treball ha
augmentat en 0,6 punts percentuals.

L’any 2016 a Catalunya hi ha més
de 380.000 persones que, tot i
tenir una feina, es troben en risc
de pobresa laboral

Les dades desagregades per sexes permeten veure que el comportament ha estat
lleugerament diferent entre homes i dones. Si bé ambdós sexes tanquen el 2016 amb una taxa
de pobresa en el treball superior a la del 2013, l’evolució entre els anys 2013, 2014 i 2015 no
ha estat igual.
En aquest sentit, les dones han vist reduir la taxa de pobresa laboral el 2015, fins a un valor del
10,9%, mentre que els homes van reduir la taxa un any abans, el 2014 arribant al 10,5%.
No obstant aquesta lleugera reducció, ambdós sexes se situen el 2016 amb unes taxes del
12,6% en el cas dels homes i en un 11,2% en el cas de les dones.
Aquest capítol ha permès, un any més, fer una aproximació a la situació de les persones
treballadores en quant a la qualitat de l’ocupació i la probabilitat de caure en l’exclusió social
malgrat tenir una feina. Enguany, s’evidencia que la precarietat continua sent present i que,
malgrat hi ha una millora del context econòmic, aquesta millora no es trasllada al mercat de
treball i per tant, a la classe treballadora que és qui continua patint atur crònic, feines
temporals, inestables i jornades parcials, entre altres.
Com a conclusió del capítol, cal dir que la recuperació del mercat de treball, a més de creació
d’ocupació, necessita d’estabilitat i de millora de les condicions laborals, ja que, sinó és així,
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cada cop hi haurà més persones que, tot i treballar, es veuran abocades a la pobresa i
l’exclusió social, sense possibilitat de revertir la situació. No es pot reactivar el mercat de
treball a qualsevol preu, a costa de la classe treballadora.
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4. Llars i activitat laboral
Al llarg d’aquest capítol analitzarem la situació de les llars catalanes atenent especialment a la
situació laboral de les persones que hi viuen. Ens centrarem d’una manera especial en aquelles
llars en les que les persones que hi viuen no disposen de cap mena d’ingrés i també veurem
quina relació tenen amb el mercat de treball (si es troben en situació de desocupació o
d’inactivitat i si porten més o menys temps en recerca de feina).
D’altra banda, també compararem les diferències per sexes i veurem com aquesta és una
variable que té importància en tots els casos, ja que les dones gairebé sempre presenten
pitjors resultats posant de manifest que es tracta d’un col·lectiu enormement discriminat.
Finalment i, sempre que ha estat possible, hem comparat les dades de Catalunya amb les de la
província de Barcelona per tal d’intentar descobrir si hi ha diferències significatives a nivell
territorial. Malauradament, en alguns casos les dades no estan disponibles a un nivell de
desagregació inferior al de les comunitats autònomes i no sempre hem pogut oferir aquesta
comparativa.
Amb aquest capítol oferim una radiografia de les llars catalanes, de la seva composició i
evolució, així com de les dificultats que pateixen moltes de les persones que hi viuen.

4.1. Llars sense ingressos laborals
En aquest primer apartat ens hem centrat en analitzar la situació d’aquelles llars en les que les
persones que hi viuen no tenen cap mena d’ingrés econòmic d’origen laboral. Aquesta situació
pot venir donada per la manca d’ingressos derivats d’un salari, però també per no tenir
ingressos provinents de prestacions que necessitin generar drets previs de cotització. És a dir,
que en aquest grup ens podem trobar persones que cobren una prestació no contributiva o un
subsidi de caràcter assistencial, però no aquelles que cobren un salari o una prestació
contributiva.
Taula 4.1.1. Llars sense ingressos laborals (2008-2016)

Llars sense ingressos laborals
Persones que hi viuen

4tr trim 2008
67.670
123.702

4t trim 2016
95.895
196.396

variació (N)
28.225
72.694

variació (%)
41,7
58,8

Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l'Enquesta de població activa (INE).

En primer lloc destaquem com el darrer trimestre del 2016 a Catalunya hi havien 95.895 llars
en què no hi havia cap mena d’ingrés de caràcter laboral. En aquestes llars hi viuen un total de
196.396 persones.
Aquestes dades que, per si soles, són alarmants, encara ho són més quan les comparem amb la
situació existent a l’inici de la crisi. En el període que va del final del 2008 al final de 2016 s’han
incrementat en un 41,7% les llars que es troben en aquesta situació i han augmentat en un
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58,8% el nombre de persones que hi viuen. Es tracta doncs d’un
increment espectacular que evidencia l’empobriment de les llars
catalanes al llarg d’aquests darrers anys.

Ha augmentat de manera significativa el
nombre de llars sense ingressos de caràcter
laboral, així com el nombre total de
persones que viuen en aquest tipus de llars

Aquestes dades són preocupants, atès que els ingressos provinents del treball són la principal
font de recursos per a la majoria de la població i un component cabdal per a la integració de la
persona en societat. D’altra banda constatem l’augment d’habitatges en els que els seus
membres queden exclosos d’aquests tipus d’ ingressos.
Taula 4.1.2. Persones majors de 16 anys que viuen sense ingressos laborals per sexes
(2008-2016)
Total persones
Homes
Dones
Total
63.993
82.224
146.217
43.369
57.297
100.666

Catalunya
Barcelona

% persones
Homes
Dones
43,8
56,2
43,1
56,9

Total
100
100

Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l'Enquesta de població activa (INE).

Tal i com veiem a la taula adjunta, a Catalunya hi trobem 146.217 persones majors de 16 anys
que viuen sense ingressos laborals. D’aquestes, 100.666 es concentren a la província de
Barcelona (68,8% del total).
Quan analitzem les dades percentuals es pot veure que el 56,2% de les persones que viuen en
aquest tipus de llars a Catalunya són dones, mentre que el 43,8% són homes (a la província de
Barcelona els percentatges són gairebé idèntics). Es tracta d’una altra dada més que posa en
evidència com el nostre mercat de treball castiga més intensament a les dones que als homes.
Seguidament s’ha analitzat la situació en el mercat de treball de les persones que viuen en llars
en les que no entra cap ingrés de caràcter laboral.
Gràfic 4.1.1. Situació de les persones que viuen en llars sense ingressos laborals en relació amb
l'activitat (4t trimestre 2016)
Catalunya

Barcelona

44%

44%
56%

56%

Desocupació

Inactivitat

Desocupació

Inactivitat

Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l'Enquesta de població activa (INE).
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En primer lloc cal destacar, com també en aquest cas, les dades de Catalunya i les de la
província de Barcelona són plenament coincidents així que l’anàlisi que farem serà el mateix
per tots dos àmbits geogràfics.
Com veiem al gràfic adjunt, existeix una proporció considerable de persones que es troben en
situació de desocupació (un 56%) així com també hi trobem un 44% de persones que es troben
en situació d’inactivitat.
És molt important destacar l’elevat nombre de persones en situació de desocupació, però no
és menys important destacar l’important nombre de persones que es troben en situació
d’inactivitat. Arribats a aquest punt, és important fer notar que tot i que el propi concepte
d’inactivitat podria suggerir una manca d’activitat o, fins i tot, una manca de voluntat per part
de la persona, el fet és que any rere any constata la manca d’oportunitats laborals amb que es
troben les persones en situació de desocupació, que conseqüentment provoquen un efecte de
desànim o desconfiança del mercat de treball..
En ambdós casos, tant quan parlem de persones en situació de desocupació com de persones
en situació d’inactivitat, hem de tenir en compte que en molts casos es tracta de persones amb
trajectòries de desocupació o d’inactivitat de llarga durada, la qual cosa dificulta el seu retorn
al mercat de treball i, per tant, requereixen de polítiques públiques enfocades a facilitar la seva
reincorporació immediata al mercat de treball, així com de polítiques de protecció social que
els permeti subsistir mentre no tinguin ingressos.
A continuació, s’analitza la situació de les persones que viuen en llars sense ingressos d’origen
laboral en relació a l’ocupació.
Gràfic 4.1.2. Situació de les persones que viuen en llars sense ingressos laborals en relació amb
l’activitat per sexe
Catalunya

Barcelona

90.000
80.000

60.000

70.000

50.000

60.000

40.000

50.000
40.000

30.000

30.000

20.000

20.000
10.000

10.000
0

0
Homes

Dones
Desocupació

Inactivitat

Total

Homes
Desocupació

Dones

Total

Inactivitat

Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l'Enquesta de població activa (INE).
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Per aprofundir en l’anàlisi de la situació de les persones que viuen en llars sense cap mena
d’ingrés laboral resulta interessant incorporar la variable sexe en la nostra anàlisi. Tal i com es
veu al gràfic 4.1.2. hi ha un major nombre de dones, tant en situació de desocupació com
d’inactivitat, que d’homes. Aquesta situació es produeix tant a la província de Barcelona com
al conjunt del territori català.
En concret, a Catalunya i, sempre referint-nos a les persones que viuen en llars sense ingressos
laborals, trobem 42.755 dones en situació de desocupació respecte 39.125 homes (3.630
dones més).
En quant a la inactivitat, les diferències per sexes són més acusades. En termes absoluts
trobem que hi han 39.469 dones en situació d’inactivitat en relació a 24.868 homes que es
troben en aquesta mateixa situació (14.601 dones més).
Finalment sí que destaquem com també a la província de Barcelona el nombre de dones en
situació d’inactivitat és el doble que els homes (29.398 dones per 14.907 homes).
Per acabar aquest apartat, estudiarem el temps que porten en recerca de feina les persones
que viuen en llars en les que no entra cap tipus d’ingrés d’origen laboral.
El temps de cerca de feina és un indicador molt important que ens permet copsar la duresa de
la situació econòmica i les dificultats que troben moltes persones per reincorporar-se al mercat
de treball. A més, se sap que les probabilitats de trobar una ocupació disminueixen a mesura
que augmenta el temps d’estada en situació de desocupació, per la qual cosa aquest és un
indicador de gran utilitat, tant per estudiar la composició del mercat laboral com per estudiar
les situacions d’exclusió social.
Taula 4.1.3. Temps de cerca de feina de persones que viuen en llars sense ingressos laborals
(4t trimestre 2016)

Catalunya

Barcelona

Fins a 1 any
De 1 a 2 anys
Més de 2 anys
Total
Fins a 1 any
De 1 a 2 anys
Més de 2 anys
Total

Total
28.642
13.665
39.572
81.879
16.530
8.679
31.152
56.361

(%)
35
16,7
48,3
100
29,3
15,4
55,3
100

Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l'Enquesta de població activa (INE).

Tal i com s’ha fet al llarg del capítol, s’analitzen les dades tant de la província de Barcelona com
del conjunt de Catalunya ja que, tot i presentar similituds, també hi han diferències que cal
destacar.
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En el cas de Catalunya i sempre referint-nos a les llars en les que no entra cap ingrés de
caràcter laboral, veiem com un 35% de les persones en situació de desocupació i, per tant, que
busquen feina de manera activa, porten menys d’un any en aquesta situació.
En segon lloc, hi trobem el grup de les persones que porten entre 1 i 2 anys buscant feina.
Aquestes persones ja estarien dins del col·lectiu de persones en situació de desocupació de
llarga durada i representarien el 16,7% del total.
Finalment, hi trobem les persones que porten més de 2 anys en situació de desocupació. En
aquest grup es concentrarien el 48,3% d’aquestes persones. És a dir que, gairebé la meitat de
les persones desocupades porten més de 2 anys en aquesta situació. Es tracta d’una situació
molt alarmant ja que, com s’ha assenyalat abans, les situacions de cronificació de la
desocupació dificulten la reincorporació al mercat de treball per diversos motius
(obsolescència de les competències adquirides prèviament, pèrdua d’atractiu a l’hora d’ésser
contractades i efecte desànim, entre d’altres).
A la província de Barcelona trobem que es concentren menys persones en l’etapa de
desocupació recent (un 29,3% dels casos porta menys d’un any en aquesta situació). Sí que hi
ha, però, xifres similars en l’etapa de persones que es troben en situació de desocupació i que
porten entre 1 i 2 anys (un 15,4% del total). Finalment, preocupa especialment el 55,3% de
persones que porten més de dos anys buscant feina sense èxit. Aquesta
Continua sent molt elevat el
xifra, és encara més elevada que la que s’ha presentat en el cas de
nombre de persones que viuen
a llars sense ingressos i que
Catalunya i, tal i com s’ha comentat abans, és molt greu per les
pateixen atur de llarga i molt
implicacions presents i futures que té per les persones que es troben en
llarga durada
aquesta situació.

4.2. Taxa de risc de pobresa i exclusió social (taxa AROPE)
En aquest darrer apartat del capítol s’ha analitzat el risc que tenen les persones de patir
situacions de pobresa o exclusió social. L’indicador que habitualment s’utilitza per mesurar
aquest risc és la taxa AROPE (En Risc de Pobresa i Exclusió Social en les seves sigles en anglès).
Un dels avantatges de fer servir aquesta taxa és que es tracta d’un indicador harmonitzat pel
conjunt de països de la Unió Europea, permetent d’aquesta manera, adoptar una perspectiva
comparada entre els diversos països de la UE.
D’altra banda, aquest indicador incorpora una concepció de l’exclusió social que va més enllà
del concepte tradicional de pobresa (que s’interpretava com manca d’ingressos o com
ingressos insuficients per cobrir les necessitats). La taxa AROPE és un indicador
multidimensional que recull tot un seguit d’informacions respecte la situació econòmica i
social en què viuen les persones, permetent així disposar d’una visió més àmplia i rigorosa de
la situació en què viuen moltes persones que es troben en risc de patir situacions de pobresa i
processos d’exclusió social.
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Taula 4.2. Taxa i població en risc de pobresa i exclusió social (taxa AROPE) per sexes
(població de 16-64 anys)

Total
Percentatge

Total
Percentatge

Homes
628.300
25,6

2013
Dones
636.400
26,2

Homes
582.700
24,1

2015
Dones
609.700
25,4

Homes
624.300
25,8

2014
Dones
695.200
28,9

Total
1.319.500
27,3

Homes
531.200
22,3

2016
Dones
592.300
24,8

Total
1.123.600
23,6

Total
1.264.700
25,9

Total
1.192.400
24,7

Font: IDESCAT, a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.

Per tal d’obtenir una perspectiva temporal, s’han analitzat les dades relatives al període 20132016. D’aquesta manera, s’ha pogut comparar l’evolució recent d’aquest col·lectiu. Val a dir
que, en aquesta ocasió les dades fan referència a la població amb edats compreses entre els
16 i els 64 anys, ja que d’aquesta manera ens centrem en l’edat laboral, evitant distorsions que
no permetrien copsar adequadament la realitat d’aquest fenomen.
En concret, el 2013 hi havia 1.264.700 persones en risc de patir situacions de pobresa o
exclusió social, la qual cosa representava el 25,9% del total de la població de Catalunya en edat
de treballar. Aquesta xifra ha anat disminuït lleugerament fins arribar a 1.123.600 persones el
2016 (un 23,6% de la població de Catalunya).
Si analitzem les dades per sexes veiem que les dones es troben lleugerament en major situació
de risc respecte els homes. En concret, el 2016 hi havia 592.300 dones en situació de risc (un
24,8% de les dones en edat laboral) en relació als 531.200 homes que es trobaven en la
mateixa situació (un 22,3% del total). Aquesta és una altra dada que posa de manifest la
feminització de la pobresa a la nostra societat.
Malgrat pugui semblar que l’evolució de les dades és moderadament positiva i que ens trobem
en una situació de relativa millora, el fet és que cal tenir en compte que la pobresa és un
indicador relatiu en el sentit que compara la persona amb el conjunt de la seva societat de
referència. Per aquest motiu, que la taxa AROPE presenti valors més reduïts no comporta
necessàriament que hi hagi menys persones en situació de risc sinó que, en empitjorar les
condicions de la població en general (reducció continuada de salaris, augment de situacions de
desocupació, etc) aquest fet fa que també disminueixi la taxa AROPE atès que es tracta d’un
indicador comparatiu. Per definir quines són les persones que es
Gairebé una quarta part de la
nostra societat es troba en
troben per sota d’aquest llindar de pobresa es considera que són
situació de risc de pobresa o
aquelles que ingressen menys del 60% de la renda mediana disponible.
exclusió social
Per tot plegat, malauradament, l’aparent millora que mostren les
dades té més a veure amb l’empobriment generalitzat de la societat catalana que no pas amb
la millora de les condicions de vida de les persones que es troben en situació de risc de patir
pobresa o exclusió social.
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5. Protecció social
Aquest capítol analitza les prestacions i subsidis existents per a les persones en situació d’atur
que viuen a la província de Barcelona, establint una comparativa dins del marc temporal que
comença el 2008, any que va començar la crisi econòmica i el moment present, això és, el
2016. El mes que s’utilitza com a referència és el desembre i, en alguns casos, el quart
trimestre de cada any.
Pel que té a veure amb la distribució del capítol, el primer apartat mostra l’evolució de les
prestacions més habituals: la prestació d’atur contributiva, el subsidi d’atur, la Renda Activa
d’Inserció i el Programa d’Activació per a la Inserció, una prestació amb caràcter excepcional,
que va endegar l’any 2015.
En el segon epígraf es comparen dos indicadors que es fan servir habitualment per analitzar el
nivell de protecció de les persones desocupades: per una banda, tenim la taxa de cobertura i,
per l’altra, la taxa de desprotecció. Aquests indicadors ens proporcionen una visió més
completa de la protecció a les persones a l’atur. No obstant això, no es poden considerar
complementaris, ja que les fonts de dades que s’utilitzen per calcular-los no són les mateixes.
A continuació, s’analitza la despesa anual que es dedica a prestacions, per tal de veure la seva
evolució en el període de referència.
El capítol finalitza presentant algunes dades sobre l’atur de llarga durada, que proporcionen
una visió global del nombre de persones sense ingressos derivats d’una ocupació remunerada
i, per tant, susceptibles de poder percebre alguna prestació o subsidi.
Abans de començar l’anàlisi, però, definirem breument cadascuna de les prestacions que
s’analitzaran en els diferents apartats d’aquest capítol.
La prestació d’atur de nivell contributiu1 protegeix la situació d'atur dels qui podent i volent
treballar, perdin la seva feina de manera temporal o definitiva o vegin reduïda temporalment
la seva jornada laboral ordinària entre un mínim d'un 10% i un màxim d'un 70%,
respectivament.
El subsidi d’atur2 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 s'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.

1
2

Definició del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).
Definició del SEPE.
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El Programa Renda Activa d’Inserció3 (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 dificultat per trobar feina. El programa atorga una ajuda
econòmica anomenada renda activa d'inserció per al col·lectiu esmentat.
Finalment, el Programa d’Activació per a l’Ocupació4 és un programa específic i extraordinari
de caràcter temporal dirigit a persones aturades de llarga durada. Comprèn polítiques actives
d'ocupació i intermediació laboral que tenen la finalitat d'incrementar les oportunitats de
retorn al mercat de treball. També ofereix un ajut econòmic d'acompanyament vinculat a la
participació en les polítiques d'activació per a l'ocupació esmentades.

5.1 Evolució dels diferents tipus de prestacions
Tal com mostren les dades de desembre del 2016, la suma total de persones que es beneficien
d’alguna de les prestacions per atur existents a Catalunya és de 267.244 efectius, un 24,7%
menys que el mateix mes del 2008. El 68,5% d’aquestes persones viuen a la província de
Barcelona, el que en xifres absolutes significa 182.936 persones. La població que percep
aquests ajuts a la província de Barcelona ha disminuït un 28% (-70.983 persones) respecte del
2008.
Encara que el volum de població beneficiària de prestacions ha disminuït en el període 20082016, el cert és que els tres tipus de prestacions d’atur més habituals evolucionen de manera
desigual, tant en l’àmbit provincial com en el conjunt de Catalunya. En el cas de la prestació
contributiva, a la província de Barcelona es registra una forta davallada de 108.748 persones
perceptores de la prestació durant aquest període, que en termes percentuals significa un
54,9% menys, passant de 197.941 persones el 2008 a 89.193 beneficiaris/àries el 2016.
Aquest descens de la prestació contributiva es contraposa amb el creixement que han
experimentat tant el subsidi d’atur com la RAI. Així, les persones perceptores del subsidi d’atur
de la província de Barcelona han augmentat en 22.292 persones (un 41,7% més), passant de
53.464 beneficiaris/àries el 2008 a 75.756 persones beneficiàries 8 anys després. La RAI ha
crescut en 14.555 efectius (un 579% més), i el 2016 se situen en 17.069 beneficiaris/àries.
En el cas català, les diferents prestacions per manca d’ocupació presenten un comportament
similar al descrit en l’àmbit provincial. Així, el nombre de persones perceptores de la prestació
contributiva ha anat minvant gradualment entre el 2008 i el 2016, perdent 144.624 efectius
(un 52,7% menys), fins a sumar un total de 130.010 persones el 2016. El subsidi d’atur, en
canvi, ha experimentat un increment a Catalunya, passant de 77.028 persones beneficiàries al
2008 fins arribar a 173.829 beneficiàries que es comptabilitzen actualment. Les persones
perceptores d’aquest ajut han augmentat en 34.608 efectius (un 44,9% més). En el cas de la

3
4

Definició del SEPE.
Definició del SEPE.
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RAI, el nombre de persones beneficiàries ha crescut en 20.967 persones, de manera que el
2016 dóna cobertura a 24.271 persones.
Taula 5.1 Persones beneficiàries de prestacions per atur (2008-2016)

Província
Barcelona

Catalunya

Prestació contributiva
Subsidi d'atur
Renda Activa d'Inserció
Programa d'Activació per a l'Ocupació
Total
Prestació contributiva
Subsidi d'atur
Renda Activa d'Inserció
Programa d'Activació per a l'Ocupació
Total

2008

2012

2016

197.941
53.464
2.514
253.919
274.634
77.028
3.304
354.966

167.469
121.778
17.945
307.192
234.468
173.829
24.678
432.975

89.193
75.756
17.069
918
182.936
130.010
111.636
24.271
1.327
267.244

Variació (2008-2016)
N
%
-108.748
-54,9
22.292
41,7
14.555
579,0
918
-70.983
-28,0
-144.624
-52,7
34.608
44,9
20.967
634,6
1.327
-87.722
-24,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Dades corresponents al mes de desembre de cada any

L’anàlisi percentual ens permet observar el pes que tenen els diferents tipus de prestació en
relació amb el conjunt de persones perceptores d’aquests ajuts a la
El 2016 destaca pel fort descens
província de Barcelona. En el cas de la prestació contributiva, s’observa
de la prestació contributiva que
com el seu pes va disminuint al llarg del temps, atès que el 2008 el 78% de
ha perdut més de la meitat de les
persones beneficiàries
les persones beneficiàries ho eren d’una prestació contributiva, mentre
que 8 anys després aquest percentatge ha caigut fins el 48,8%. En canvi,
tant el subsidi d’atur com la RAI han anat guanyant pes amb el temps. Així, el 2008 el
percentatge de persones beneficiàries del subsidi d’atur era el 21,1% mentre que el 2016 s’ha
incrementat en 20 punts percentuals, fins arribar al 41,4%. Pel que fa a la RAI, ha augmentat
8,3 punts percentuals, passant d’un 1% el 2008 fins al 9,3% a l’actualitat.
Gràfic 5.1.1 Persones beneficiàries de prestacions per atur a la província de Barcelona, en %
(2008-2016)
Província Barcelona
100%

1,0

90%

21,1

5,8

0,5
9,3

80%
39,6

70%

41,4

60%
50%
40%

78,0

30%

54,5

48,8

20%
10%
0%
2008

2012

2016

Prestació contributiva

Subsidi d'atur

Renda Activa d'Inserció

Programa d'Activació per a l'Ocupació

Font: Elaboració pròpia a partir de dades SEPE . Dades corresponents al mes de desembre de cada any
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En el conjunt de Catalunya es manté una pauta similar a la que acabem de descriure a
Barcelona pel que fa al pes que representa cada tipus de prestació en relació amb el conjunt
de persones perceptores. Així, entre els anys 2008 i 2016, la prestació contributiva ha caigut en
28,7 punts percentuals, mentre que el subsidi d’atur i la RAI han augmentat en 20,1 i 8,2 punts,
respectivament.
Gràfic 5.1.2. Persones beneficiàries de prestacions per atur a Catalunya, en % (2008-2016)

Catalunya
100%

0,9

90%

21,7

5,7

0,5
9,1

80%
40,1

70%

41,8

60%
50%
40%

77,4

30%

54,2

20%

48,6

10%
0%
2008

2012

2016

Prestació contributiva

Subsidi d'atur

Renda Activa d'Inserció

Programa d'Activació per a l'Ocupació

Font: Elaboració pròpia a partir de dades SEPE. Dades corresponents al mes de desembre de cada any

L’evolució de les diferents prestacions per a persones en situació d’atur
mostren una tendència cap al seu empitjorament. En aquest context, les
prestacions contributives, d’una major qualitat, tant pel que fa al seu
import com a la durada, estan perdent pes en favor de la protecció de
caràcter assistencial, de pitjor qualitat. I les prestacions assistencials creixen degut a l’augment
del nombre de persones que fa més de dos anys que estan desocupades i deixen de percebre
una prestació contributiva.

L’augment de l’atur de llarga
durada té un impacte negatiu en
la qualitat de la protecció per a
les persones desocupades

5.2 La taxa de cobertura i la taxa de desprotecció davant l’atur
La taxa de cobertura s’obté dividint el nombre de persones beneficiàries d’una prestació o
subsidi entre el nombre de persones desocupades que, potencialment, han generat el dret a
percebre una prestació perquè han treballat anteriorment. El seu càlcul es realitza a partir de
les dades que proporciona el SEPE, és a dir que aquestes persones estan inscrites com a
demandants d’ocupació.
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L’any 2016 menys de 6 de
La taxa de cobertura a la província de Barcelona ha experimentat un descens
cada 10 persones a l’atur
del 25,3% durant l’etapa 2008-2016. Efectivament, durant el quart trimestre
reben algun tipus de
prestació per atur
del 2008, aproximadament 8 de cada 10 persones a l’atur rebien una
prestació, mentre que el mateix trimestre del 2016, les persones beneficiàries
no arriben a 6 de cada 10 persones desocupades. Contràriament, el pes dels aturats i aturades
sense cobertura s’ha més que duplicat en els darrers 8 anys, passant d’un 16,4% a un 41,8%.

Taula 5.2.1. Taxa de cobertura

Província Barcelona
Catalunya

2008
83,6
86,4

2012
67,6
70,1

2016
58,2
61,3

Variació (2008-2016)
-25,3 p.p.
-25,1 p.p.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades SEPE. Dades corresponents al quart trimestre de cada any

La disminució de la taxa de cobertura es deu al fet que les persones desocupades 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
El nombre de persones
prorrogables). També cal indicar que les exigències per poder accedir a la
aturades sense cap tipus
protecció per atur són cada cop més restrictives, fet que produeix que un gran
de prestació ni subsidi va
en augment
nombre de persones aturades no percebin cap tipus de prestació, ni tant sols
de tipus assistencial.
La situació a Catalunya és molt semblant a la de la província. La informació facilitada pel SEPE
mostra un descens gradual de la taxa de cobertura per atur, de 25,1 punts percentuals, entre
el 2008 i el 2016. Així doncs, en aquesta etapa les persones a l’atur amb cobertura han passat
d’un 86,4% a un 61,3%.
Gràfic 5.2.1. Persones desocupades segons reben/no reben prestacions a la província de
Barcelona, en % (2008-2016)
Província de Barcelona
100%
90%

16,4
32,4

80%

41,8

70%
60%
50%
40%

83,6
67,6

30%
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Reben prestació

2016

No reben prestació

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Les dades corresponen a la mitjana del quart trimestre de cada any
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Gràfic 5.2.2. Persones desocupades segons reben/no reben prestacions a Catalunya, en %
(2008-2016)
Catalunya
100%
90%

13,6
29,9

80%
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70%
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50%
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Les dades corresponen a la mitjana del quart 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 la EPA (INE).
El quart trimestre del 2016, el 70,9% de les persones desocupades de la província de Barcelona
declaren que no reben cap tipus de prestació ni subsidi, és a dir, 13,2 punts percentuals més
que al 2008, any en el què la taxa de desprotecció era del 57,7%. Contràriament, les persones
beneficiàries han caigut des d’un 42,3% fins al 29,1% durant el període 2008-2016, el que
voldria dir que les persones que reben algun tipus de protecció només arriben a 3 de cada 10
desocupats/ades. I el més alarmant és que la tendència dels darrers anys ens indica un
empitjorament d’aquesta situació.
En el global de Catalunya s’observen uns resultats molt similars als provincials, atès que la taxa
de desprotecció també ha anat creixent amb el temps, passant d’un 57,9% a un 69,9,2% entre
el 2008 i el 2016, el què significa un augment de 12 punts percentuals.
Taula 5.2.2. Taxa de desprotecció

Província Barcelona
Catalunya

2008
57,7
57,9

2012
62,2
61,9

2016
70,9
69,9

Variació (2008-2016)
13,2
12,0

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Dades corresponents al quart trimestre de cada any
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Gràfic 5.2.3. Persones desocupades segons reben/no reben prestacions a la província de
Barcelona (2008-2016)
Província de Barcelona
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Dades corresponents al quart trimestre de cada any

Gràfic 5.2.4. Persones desocupades segons reben/no reben prestacions a Catalunya
(2008-2016)
Catalunya
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Dades corresponents al quart trimestre de cada any

Si s’estableix una comparativa entre la taxa de protecció i la de desprotecció, és evident que es
manifesten clares diferències en els resultats obtinguts en relació amb les persones
perceptores de prestacions i les que no tenen accés a cap tipus de prestacions per atur.
Aquesta diferència es pot explicar per la incidència de l'atur de molt llarga durada entre la
població treballadora catalana, que cada cop és més nombrós, tal com es veurà més endavant.
Un nombre considerable de les persones aturades que esgoten les prestacions no renova la
demanda d'ocupació i, per tant, deixen de constar com a aturades a les llistes de les oficines
del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), tot i que no tinguin feina i estiguin cercant-ne una
de manera activa.
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La EPA, pel contrari, recull totes les persones aturades, que han treballat anteriorment, i que
cerquen activament feina, amb independència de si estan o no registrades com a demandants
d'ocupació en el Servei d'Ocupació de Catalunya. Per aquest motiu, les dades de l'EPA que,
com acabem de veure són més negatives que les del Ministerio de Empleo, incorporen aquell
segment de la població que no consta en el registre administratiu del SOC, i són més fiables
perquè mostren una part de la realitat que no recull el registre de l’atur.

Anàlisi comarcal
Taula 5.2.5. Taxa de cobertura per comarques de la província de Barcelona
Alt Penedès

Anoia

Bages

Baix Llobregat

Barcelonès

Berguedà

Garraf

Maresme

Osona

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Fogars de la selva

Total província de Barcelona

P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura
P. beneficiàries
P. aturades amb dret
Taxa cobertura

2008
4.578
5.262
87,0
6.688
8.239
81,2
9.379
10.694
87,7
37.539
44.353
84,6
91.506
110.063
83,1
1.900
2.174
87,4
6.973
8.527
81,8
22.444
25.875
86,7
7.763
8.799
88,2
45.113
54.435
82,9
19.933
23.658
84,3
104
126
82,5
253.920
302.205
84,0

2012
5.823
8.742
66,6
7.677
11.476
66,9
9.870
15.647
63,1
45.386
67.990
66,8
113.218
169.018
67,0
2.228
3.286
67,8
8.820
13.391
65,9
27.299
38.777
70,4
8.607
12.322
69,9
54.175
81.780
66,2
23.987
36.015
66,6
102
170
60,0
307.192
458.614
67,0

2016
3.620
5.969
60,6
4.468
7.980
56,0
5.407
9.847
54,9
26.351
44.669
59,0
68.915
116.926
58,9
1.206
1.983
60,8
5.474
9.277
59,0
17.664
27.513
64,2
4.966
7.963
62,4
30.827
54.253
56,8
13.966
24.028
58,1
72
119
60,5
182.936
310.527
58,9

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 desembre de cada any
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A continuació es mostra la informació referent a la protecció per atur desagregada per
comarques, que mostra uns resultats força diferents al llarg del territori. Les 11 comarques 5
que conformen la província de Barcelona experimenten, sense excepció, un descens de la taxa
de cobertura entre els anys 2008 i 2016, tot i que aquest ha estat més pronunciat en alguns
territoris que en d’altres.
Mapes 1, 2 i 3. Taxa de cobertura per comarques de la província de Barcelona (2008-2016)

5

Per facilitar l’anàlisi comarcal no es tindrà en compte el municipi de Fogars de la Selva. Aquesta
població s’ubica a la comarca de La Selva (Girona) tot i que a efectes administratius pertany a la
província de Barcelona.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SEPE i de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Les dades corresponen al mes de
desembre de cada any.

El Bages i el Berguedà són les comarques que han patit un decrement més fort de la taxa de
cobertura, de 32,8 punts i 26,6 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 87,7% i en el del Berguedà del 87,4%. No obstant això, arribats al 2016 la taxa de cobertura
ha experimentat una davallada considerable, fins assolir uns valors del 54,9% al Bages i del
60,8% en el cas del Berguedà.
Les comarques del Maresme, el Garraf i el Barcelonès, en canvi, mostren unes variacions de la
taxa de cobertura més suaus que la mitjana provincial durant la sèrie analitzada. Així, la
protecció social ha disminuït un 22,5% en el Maresme, un 22,8% en el Garraf i un 24,2% en el
cas del Barcelonès.
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5.3 L’evolució de la despesa en prestacions
La despesa destinada a les prestacions per atur cau any rere any al llarg de la sèrie 2008-2016.
Efectivament, la tendència dels darrers anys indica una forta contracció de la despesa dels
ajuts per a persones desocupades. Entre el desembre del 2008 i del 2016, la despesa dedicada
a prestacions s’ha reduït en 164,8 milions d’euros a Catalunya (un 40,7% menys). Tanmateix,
l’impacte de les retallades en la despesa per atur ha estat pitjor a la província de Barcelona,
La despesa destinada a
que en el mateix període ha perdut 127,6 milions d’euros (un 43,1% menys).
protecció davant l’atur
La menor pèrdua de despesa en el conjunt de Catalunya que en la província de
ha disminuït un 43% a la
província de Barcelona
Barcelona es deu a l’augment de la despesa a les demarcacions de Girona i
Lleida que, per tant, compensen l’empitjorament que experimenta Barcelona.
Segons el tipus de prestació, les dades disponibles ens indiquen que les prestacions
contributives han estat les grans perjudicades per les retallades, ja que han perdut pes
progressivament, uns 189 milions d’euros a Catalunya. D’aquests, 143,8 milions corresponen a
la demarcació de Barcelona (el 76% sobre el total). En termes
Les prestacions assistencials,
en canvi, registren un
percentuals, la variació de la despesa en prestacions contributives ha
increment de la despesa
estat de l’ordre del -52% a Catalunya i del -53,8% a la província.
Pel que es refereix a la protecció de caràcter assistencial, la situació és ben diferent. La
despesa destinada al subsidi d’atur s’ha incrementat en 15 milions d’euros (un 37,5% més) a
Catalunya, passant de 40 milions el desembre del 2008 fins als 55 milions d’euros del 2016.
A nivell provincial, la despesa en subsidis d’atur ha augmentat en 9,7 milions d’euros (un
34,4%). Així, el 2008 era de 28 milions, mentre que en el transcurs de 8 anys ha assolit la
quantia de 37,7 milions d’euros.
Les xifres corresponents a la Renda activa d’Inserció (RAI) també indiquen una evolució
positiva de la despesa econòmica. En el conjunt de Catalunya, la despesa ha augmentat 8,8
milions, passant d’1,4 milions al 2008 fins assolir la quantia de 10,2 milions al 2016. De manera
similar, Barcelona ha destinat 7,2 milions d’euros a la RAI al desembre del 2016, el que significa
6,1 milions més que al 2008, any en el què la despesa de la RAI va ser de 1,1 milions.
Un altre element a considerar és el pes que té cada tipus de prestació respecte del total de la
despesa que es dedica a la protecció per atur a la demarcació de Barcelona. En el cas de la
prestació contributiva, s’observa com va perdent importància amb el pas del temps, ja que el
desembre del 2008 el 90,2% de despesa en protecció es destinava a les prestacions
contributives, mentre que 8 anys després aquesta proporció ha caigut fins el 73,1%. En canvi,
la despesa econòmica que es destina a la protecció assistencial sí que ha crescut. El 2008 el
percentatge de despesa dedicat als subsidis d’atur era el 9,5%, mentre que el 2016 ha
augmentat en gairebé 13 punts, fins arribar al 22,4%. Així mateix, l’import destinat a la RAI s’ha
incrementat quasi 4 punts, passant d’un 0,4% el 2008 fins al 4,3% a l’actualitat.
La distribució percentual de la despesa al conjunt de Catalunya presenta uns resultats similars
als descrits en el cas de Barcelona. Efectivament, en l’etapa 2008-2016 la prestació
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contributiva ha disminuït en 17,2 punts percentuals, mentre que el subsidi d’atur i la RAI han
augmentat 13,0 i 3,9 punts, respectivament.
Taula 5.3.1. Despesa per a prestacions d'atur, en milers d'euros (2008-2016)
2008

2012

2016

Província
Barcelona

Prestació contributiva
Subsidi d'atur
Renda Activa d'Inserció
Programa d'Activació de l'Ocupació
Total

267.091
28.080
1.062
296.233

251.610
61.656
7.621
320.887

123.271
37.731
7.196
395
168.593

Variació (2008-2016)
N
%
-143.820
-53,8
9.651
34,4
6.134
577,6
395
0,0
-127.640
-43,1

Catalunya

Prestació contributiva
Subsidi d'atur
Renda Activa d'Inserció
Programa d'Activació de l'Ocupació
Total

363.373
40.044
1.403
404.820

341.568
87.150
10.512
439.230

174.097
55.045
10.247
569
239.958

-189.276
15.001
8.844
569
-164.862

-52,1
37,5
630,4
0,0
-40,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Dades corresponents al mes de desembre de cada any

Gràfic 5.3.1. Despesa per a prestacions d'atur a la província de Barcelona, en % sobre el total
(2008-2016)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Dades corresponents al mes de desembre de cada any

La reducció del nombre de persones aturades amb una cobertura social, junt a una menor
despesa en protecció comporta una disminució 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 fixades, que es determinen a partir de l’IPREM.
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Gràfic 5.3.2. Despesa per a prestacions d'atur a Catalunya, en % sobre el total (2008-2016)
Catalunya
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Dades corresponents al mes de desembre de cada any

Pel que fa a la despesa en prestacions, s’observa que la quantia de la despesa ha disminuït tant
a la província de Barcelona com a Catalunya. Així, en l’àmbit provincial, l’import de la prestació
ha caigut un 3,5% -el que significa uns 32 euros mensuals menys- en aquests 8 anys, passant
de 899,9 euros/mes al desembre de 2008 fins als 868,1 euros/mes el mateix mes del 2016.
La quantia de la prestació
contributiva ha disminuït tant
a la província de Barcelona
com a Catalunya

Al conjunt de Catalunya aquest descens també s’ha produït tot i que amb
una intensitat menor. Així doncs, en l’etapa analitzada la quantia de la
prestació s’ha reduït un 2,8% (24,7 euros/mes), ja que l’import mitjà
mensual al 2008 era de 880,4 euros i va caure fins als 855,7 euros/mes
actuals.

Taula 5.3.2. Quantia mitjana de la prestació contributiva percebuda per beneficiari
(euros/mes) (2009-2016)

Província Barcelona
Catalunya

2008

2012

2016

899,9
880,4

937,9
914,5

868,1
855,7

Variació (2008-2016)
N
%
-31,8
-3,5
-24,7
-2,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Dades corresponents al mes de desembre de cada any
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Gràfic 5.3.3. Quantia mitjana de la prestació contributiva percebuda per persona beneficiària
(euros/mes) (2009-2016)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Dades corresponents al mes de desembre de cada any

5.4 L’atur de llarga durada i la protecció per atur
Per completar aquest capítol, no podem deixar de banda l’atur de llarga i de molt llarga
durada, un problema molt relacionat amb l’accés als diferents tipus de protecció per atur que
s’adrecen a la població desocupada.
Les dades disponibles demostren que el nombre de persones desocupades des de fa més de
dos anys va en augment, tant en el global de Catalunya com a nivell de la demarcació de
Barcelona. El quart trimestre del 2016, Catalunya registra un total de 293.660 persones que
porten més d’un any a l’atur. En termes percentuals, el 14,9% de les persones a l’atur ho estan
des de fa més d’1 any i el 44% en fa més de dos anys.
Durant el quart trimestre del 2016, el 77,4% de tot l’atur de llarga durada
registrat a Catalunya es localitza a la província de Barcelona, el que en xifres
absolutes representa 227.315 persones. Del total d’aturats i aturades, el
15,2% fa més d’un any que es troba en aquesta situació (56.154 aturats/ades)
i el 46,4% (171.161 aturats/ades) fa més de dos anys que està a sense feina.

La província de Barcelona
engloba el 77,4% de l’atur de
llarga durada de Catalunya

La informació sobre l’atur de llarga i molt llarga durada que conté la sèrie, ens presenta una
realitat negativa en termes de destrucció d’ocupació i, sobre tot, del gran nombre de persones
que estan desocupades durant un temps superior a un any. Efectivament, el nombre de
persones aturades entre 1 i 2 anys a la demarcació de Barcelona ha crescut en 8.220 persones,
passant de 47.934 persones desocupades el 2008 (un 16,3%) a 56.154 aturats/ades el 2016 (el
15,2%). Així mateix, l’atur de molt llarga durada també s’ha incrementat, en 134.403 efectius.
El quart trimestre del 2008, un total de 36.758 persones feia més de 2 anys que estaven
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desocupades, i el mateix trimestre del 2016, aquesta xifra ha augmentat exponencialment fins
assolir les 171.161 persones.
Taula 5.4.1. Persones en situació d'atur de llarga i molt llarga durada (2008-2016)
2008

2012

2016

Província
Barcelona

Menys de 6 mesos
De 6 mesos a 1 any
De 1 a 2 anys
Més de 2 anys
Total

146.646
63.055
47.934
36.758
294.393

170.941
102.495
118.036
227.385
618.857

85.813
55.539
56.154
171.161
368.667

Variació (2008-2016)
N
%
-60.833
-41,5
-7.516
-11,9
8.220
17,1
134.403
365,6
74.274
25,2

Catalunya

Menys de 6 mesos
De 6 mesos a 1 any
De 1 a 2 anys
Més de 2 anys
Total

218.596
87.762
63.048
44.980
414.386

245.322
139.396
153.618
292.407
830.743

134.004
70.900
74.399
219.261
498.564

-84.592
-16.862
11.351
174.281
84.178

-38,7
-19,2
18,0
387,5
20,3

Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA (INE). Dades corresponents al quart trimestre de cada any

En relació amb el conjunt de Catalunya, les persones aturades durant més
El quart trimestre del 2016, la
d’un any han augmentat en 11.351 efectius, ja que al quart trimestre
província de Barcelona registra
171.161 persones a l’atur durant
2008 es registraren 63.048 persones i el mateix trimestre del 2016 el seu
més de dos anys
nombre ha pujat fins els 74.399 aturats i aturades amb més d’un any a
l’atur. En el cas de l’atur de molt llarga durada, ha passat de 44.980
persones al 2008, fins arribar a 219.261 desocupats/ades a l’actualitat. Això significa que l’atur
de molt llarga durada ha augmentat en 174.281 persones durant aquesta etapa a Catalunya.
Gràfic 5.4.1. Atur de llarga i molt llarga durada a la província de Barcelona (2008-2016)
Província de Barcelona
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Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA (INE). Dades corresponents al quart trimestre de cada any
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Gràfic 5.4.2. Atur de llarga i molt llarga durada a Catalunya (2008-2016)
Catalunya
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Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA (INE). Dades corresponents al quart trimestre de cada any

Tal com acabem de veure, el nombre de persones desocupades des de fa més de dos anys
continua sent molt elevat i, malauradament, no mostra indicis de millora. Una part del gruix de
persones que ha esgotat la prestació contributiva pot estar rebent una prestació assistencial.
Però hi ha una altra part que no té accés a la protecció per atur pel fet de no reunir els
requisits necessaris. El manteniment de les xifres d’atur de molt llarga durada, junt amb la
contracció de la despesa en prestacions socials comporta serioses dificultats per a una part
considerable de la població catalana, situació que només es podrà revertir amb creació
d’ocupació de qualitat.
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6. Estratègies per transformar el nou model
productiu: l’ocupació a la indústria
Després dels anys de recessió econòmica que han seguit al crash de 2008, a Catalunya s’ha
pres consciència, encara que de forma tardana, de la naturalesa dels canvis profunds que
afecten el món del treball, de l’empresa i la indústria en particular. I s’han començat a prendre
mesures per a fer front a la gran transformació dels entorns empresarials, que augura canvis a
tots els sectors de l’economia, i sobretot en la distribució del treball i en les pautes socials i
l’estil de vida. Aquesta presa de consciència se substancia amb un instrument consensuat
entre tots els agents econòmics i socials i el Govern, el Pacte Nacional per a la Indústria, que
vol ser un gran acord programàtic de polítiques industrials en el mig i llarg termini a Catalunya.
Aquesta iniciativa va partir dels agents socials i econòmics que el desembre de 2012 van
constituir la plataforma +Indústria alertant de la urgència d’emprendre polítiques actives
davant la necessitat de reindustrialitzar el país, impulsar la competitivitat de les empreses i fer
front al canvi de model productiu que impulsa la Comissió Europea en el marc de l’horitzó
Europa 2020. Els agents: els sindicats i les organitzacions patronals més representatives, junt
amb alguns col·legis professionals i universitats, demanaren que el Parlament de Catalunya
establís les bases per a un Pacte Nacional per a la Indústria. Amb la Resolució 251/XI, del 13 de
juliol de 2016 tots els grups parlamentaris instaren al Govern a substanciar un pacte nacionalacord programàtic per a la Industria.
La pèrdua de pes industrial a Europa en els tres darrers decennis va alertar de la fragilitat
d’unes economies terciaritzades en les que s’estava cronificant l’atur i l’ocupació precària. No
obstant això, es constatava com les activitats tradicionalment industrials començaven a
hibridar-se amb les tecnologies de la digitalització, adquirint noves capacitats i oportunitats de
negoci. L’anomenada nova indústria incorpora un perímetre d’activitats més ampli que
combina tant la producció de béns com els serveis associats, fonamentalment serveis de xarxa
directament vinculats a enginys i a sistemes que usen la tecnologia digital. La innovació,
sobretot en els nous models de negoci i en les formes de produir i de consum, d’oci, i de
governança està desplegant un ampli ventall de noves empreses que operen transversalment
en tots els sectors de l’economia i que pivoten sobre la infraestructura tecnològica. Resumint,
la indústria torna ara a protagonitzar una quarta revolució social que no ha fet més que
començar, i que canviarà el paradigma social i econòmic abans de meitat de segle. El conjunt
d’estratègies basades en aquest model de reindustrialització és el que s’ha anomenat Indústria
4.0.
Per a CCOO de Catalunya l’objectiu de l’acció sindical en el marc de la indústria 4.0 és anticipar
per a governar els canvis de tot ordre que se succeiran en els propers anys com a
conseqüència de la penetració de la digitalització i els criteris de sostenibilitat ambiental. El
nou model productiu està canviant l’estructura organitzativa de l’empresa i també la
tradicional divisió del treball. La robotizació de tasques monòtones ja ha substituït en el passat
a una bona part d’obrers manuals, i en el futur substituirà també a treballadors industrials i de
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Cal abordar els canvis en l’activitat
laboral per tal que el nou model
productiu tingui com a principal
objectiu una ocupació de qualitat i
amb drets

serveis en tasques intel·lectuals. Els models de negoci sortits de la nova
indústria canvien no només l’entorn de treball sinó sobretot les
condicions dels llocs de treball amb una tendència molt preocupant
cap a la precarietat laboral, els baixos salaris, la inseguretat i la
discriminació d’edat i gènere.

La participació del Sindicat en la concepció del Pacte Nacional per a la indústria ha posat
especial èmfasi en com abordar els canvis en l’activitat laboral perquè el nou model productiu
que emergeix en la digitalització tingui com a principal objectiu una ocupació de qualitat i amb
drets. Que l’augment de competitivitat que impulsa la innovació i el progrés tecnològic
reverteixi en més llocs de treball a Catalunya, i en millors salaris. Que promogui un
desenvolupament local amb equilibri territorial. Assegurar que les relacions laborals a
Catalunya es mantinguin amb respecte a la regulació vigent i dins el marc de la negociació
col·lectiva. Equiparar les condicions laborals dels treballadors en empreses subcontractades
tot respectant els convenis sectorials de referència de l’activitat. Que s’incloguin criteris socials
i laborals en els plecs de contractació pública. Adaptar el sistema formatiu als nous
coneixements necessaris que millorin l’ocupabilitat de les persones.
El segon bloc de propostes del Pacte Nacional per a la Indústria que per a la nostra
organització esdevé estratègic és el de totes aquelles mesures necessàries per a transformar el
model productiu cap a la digitalització i la sostenibilitat. El pas cap a una economia digital, i cap
a l’economia verda i circular planteja importants reptes, però també és una oportunitat per a
canviar el model econòmic i el concepte treball en una societat més justa i inclusiva. No
tindrem una indústria competitiva i creadora d’ocupació sense una transformació profunda de
les infraestructures per a la producció, sense un canvi de model energètic actual cap a un altre
basat en les fonts energètiques renovables, i sense una transformació dels processos
productius perquè siguin mediambientalment sostenibles. L’adaptació de les formes de
produir i de consumir a les noves condicions de sostenibilitat de l’ecosistema implica profunds
canvis infraestructurals amb importants inversions en el territori.
El sindicat ha fet especial aposta per la modernització dels espais industrials i logístics i per a
crear formes estables de governança i gestió dels polígons industrials amb la participació dels
agents municipals i els agents econòmics i socials. Per exemple, impulsar plans de mobilitat
específics per a polígons industrials amb la figura del gestor de mobilitat, plans de transició
energètica i implementació d’estratègies de transformació del model energètic en els
processos productius, donar impuls de l’autoconsum i la generació distribuïda d’energia
elèctrica amb renovables, elaboració d’un nou mapa eòlic terrestre i marítim, establir un pla
per a l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola, i establir una estratègia d’impuls al
El pas cap a una economia digital
vehicle elèctric, i per a la renovació energètica d’edificis.
és una oportunitat per canviar el
model econòmic i el concepte de
treball

Pel que fa a la transició cap a una economia verda i circular, l’aposta de
CCOO és per a gestionar les àrees productives mitjançant plans de
circularitat dels recursos: promoció d’un programa català de la simbiosi industrial, planificació
la transformació de processos productius per fer-los més eficients i, finalment, adaptar
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l’administració pública a l’economia circular, mitjançant la transformació de l’actual Agència de
Residus de Catalunya en Agència de Recusos.
L’ocupació i el treball
Un dels principals canvis disruptius en la quarta revolució industrial es donarà en el món del
treball. La substitució de ma d’obra per robots, l’emergència de plataformes digitals de serveis,
la flexibilitat i la desregulació del mercat laboral estan provocant canvis profunds en el món del
treball, que deixen a milions de persones treballadores en la inseguretat persistent, sense
drets, amb salaris baixos i sense poder de negociació. Cal fer front a aquests canvis i trobar
instruments que posin límits a les noves formes d’acumulació i als abusos del capital financer.
Tanmateix la pregunta que avui no estem en condicions de respondre és si la digitalització
acabarà desplaçant definitivament el treball humà pel dels robots. Tot i que ja hi ha un elevat
nivell de robotització en determinats processos productius la progressió exponencial de les
millores tecnològiques podria estendre els robots a tots els sectors en pocs anys. Diversos
autors auguren un futur no llunyà sense treball. No està tan clar. En el curt i mitjà termini es
requeriran molts llocs de treball en la ingent tasca de construcció de les infraestructures del
món digital, de la reconversió dels actius productius ineficients per altres més eficients, en la
recirculació dels subproductes de rebuig en nous recursos, en la transformació energètica de
les ciutats i del sistema de generació elèctric, i en la mitigació dels efectes del canvi climàtic,
entre altres.
L’atur estructural que patim en els països industrialitzats arrossega les conseqüències d’un
cicle industrial, el del segle XX, en declivi en el qual, per compensar l’estancament de la
productivitat i el creixent cost dels recursos sobretot energètics, el capital inicià una ofensiva
neoliberalitzadora de devaluació salarial i laboral amb congelació de salaris, deslocalització
d’activitats a països amb menys cost, reduccions de plantilles amb augment de la pressió sobre
les persones treballadores i flexibilització laboral amb el suport de governs conservadors i
socialdemòcrates. Aquest procés de destrucció de drets laborals i empobriment, amb
successives reformes del mercat de treball ha portat a una era de precarització estructural del
treball a escala global.
Els nous escenaris que apareixen gràcies a les possibilitats de la xarxa i la tecnologia digital no
són per emancipar a la persona treballadora, sinó tot el contrari. El món d’internet ha fet
aparèixer nous models de negoci sota plataformes de treball, pretesament col·laboratiu, que
emulen el treball assalariat desmuntant l’empresa tradicional. La deslocalització del treball ara
ja no és territorial sinó temporal: les persones treballadores estan transitant del contracte fix,
amb drets i poder de negociació, cap a les feines a temps parcial, esporàdiques, mal
remunerades i al marge de la regulació laboral. Es va imposant una mena de just in time
laboral, o de contractes “a disposició” que vol dir que els treballadors són contractats només
quan se’ls necessita, subjectes a horaris flexibles i que són remunerats només per les hores
efectives de treball contractat. L’economia de plataforma amb negocis com el de Uber generen
treball esclau, eludint les obligacions fiscals i tota reglamentació laboral. Aquestes noves
modalitats estan erosionant el concepte treball tal i com el coneixem.
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L’onada de destrucció de llocs de treball i de precarització creixent del mercat laboral podria
no revertir en un futur proper cicle de bonança econòmica ja que en les economies industrials
avançades s’observa un desacoblament entre el creixement del PIB i el creixement de
l’ocupació. I en les economies digitals la productivitat té tendència a desacoblar-se del PIB i de
l’ocupació. Aquesta circumstància obre un escenari en el qual la riquesa generada ja no es
distribuiria majoritàriament a través de les rendes del treball. Tant sindicats com institucions
internacionals, com la OCDE, vénen alertant del risc d’increment de la desigualtat a causa de la
creixent desocupació i de la infraocupació, o treball insuficientment remunerat, fins i tot per
sota del llindar de la pobresa. Davant d’aquests escenaris, no són pocs els partidaris
d’implantar una Renda Bàsica.
El capital financer ha entrat també en la lògica de l’economia digital. La financiarització de
l’economia, que no troba aturador perquè els governs han esdevingut palanca de transmissió
dels interessos dels grans rendistes, està facilitant l’acumulació desmesurada de capital per a
una minoria. Les rendes del treball signifiquen avui una part minsa de la renda generada,
mentre els grans capitals eludeixen arreu les obligacions fiscals i es fan invisibles al control dels
Estats. Els partidaris de la renda bàsica la defensen no només com instrument de justícia social
i abolició de la pobresa, sinó com a factor de llibertat del treballador que al deixar d’estar
sotmès al treball assalariat per a la supervivència pot escollir lliurement. La renda bàsica té
doncs un valor emancipatori del treball assalariat. Aquest debat social forma part de la
discussió política de les esquerres i del sindicalisme perquè a l’albada de l’era digital la
transformació disruptiva del valor treball esdevé la principal revolució social del segle XXI.
El sindicalisme que porta alguns decennis obsessionat en la defensa del lloc de treball,
assumint pragmàticament algunes renúncies per tal de fer front a l’envestida desreguladora,
contempla avui encara amb més preocupació el futur del treball en l’escenari postfordista de
la quarta revolució industrial. Tal vegada aquest escenari és una oportunitat per resituar en el
sindicalisme, més enllà de la lògica productivista del passat model industrial, l’essència del
concepte treball no com treball assalariat sinó com a valor i expressió lliure de la persona que
treballa. Tot apunta que aquests debats sobre el valor del treball, el futur de l’ocupació i la
transformació social que està en curs han de ser assumits en l’esfera política i esdevenir
proposta per recuperar l’esdevenidor des de la democràcia, l’esfera pública, des del poder de
l’Estat perquè tingui lloc una nova fase de bonança, de creixement econòmic i de benestar de
les persones.
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7. Resum executiu
Economia catalana
El 2008, la caiguda en picat de l’economia va causar una gran pèrdua d’ocupació. La lleu
recuperació viscuda el 2010 fins el 2011 va donar pas a una recessió més profunda que es va
allargar fins el 2015.
L’economia catalana en els darrers anys 2015 i inicis del 2016 ha revifat lleument, juntament
amb el consum intern, com a conseqüència de factors conjunturals i externs a la política
econòmica espanyola com són la caiguda del preu del petroli, la depreciació de l’euro i la
reforma fiscal del govern de l’Estat, entre altres.
Si bé és cert que el mercat de treball s’ha recuperat, només ho ha fet en termes quantitatius i
no qualitatius i la recuperació de l’activitat no s’està donant amb principis redistributius ja que
els guanys que estan incrementant als inicis de 2017, no s’estan canalitzant cap al factor
treball.
Així doncs, la fase expansiva del cicle econòmic en la que ens trobem en l’actualitat, hauria de
ser el moment perquè la recuperació arribés també a la ciutadania en forma de més i millor
ocupació.

Mercat de treball
Entre 2008 i 2016 a Catalunya s’ha donat una caiguda de la població activa del 5%, un 4,2% a la
demarcació de Barcelona. Només els homes han reduït efectius, entorn el 10%, mentre que les
dones han aconseguit no tan sols mantenir els nivells d’activitat sinó incrementar-los en un
2,5%. Tot i així, la taxa d’activitat femenina es manté molt allunyada de la masculina i de la del
conjunt català, entorn a 8 punts percentuals en detriment de les dones.
S’han destruït prop de 300.000 llocs de treball en els darrers 8 anys, aquesta pèrdua significa
una caiguda del 8,3% pel conjunt català i del 7,3% a la província de Barcelona. En aquest cas,
les dones han patit en menor mesura la destrucció de llocs de treball, ja que tot i perdre
ocupació, la caiguda ha estat del 3,1% a Catalunya, mentre que els homes ho han fet en un
12,6%.
La gran davallada del nombre de llocs de treball ha comportat un notable augment de l’atur. Si
Catalunya se situa a finals de 2016 amb quasi 557.000 persones desocupades segons
l’Enquesta de Població Activa, aquesta xifra s’ha assolit per l’increment del 19,7% respecte el
2008. Les dones mostren un major increment de l’atur en comparació als homes, ja que elles
han sofert un augment del 47,3% mentre que ells ho han fet en un lleu 0,3%.
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Conseqüentment, les taxes d’atur de la població treballadora són molt elevades, gairebé del
15% pel conjunt català, un 15,9% d’atur femení i un 14% de masculí.
La població assalariada ha patit una reducció del 7,9% en aquests vuits anys, situant-se en un
total de 2.672.051 persones assalariades a Catalunya. Els homes són els qui han patit en major
mesura la reducció d’assalariats (-12%) en front a les dones que ho han fet en un -3,3%.
En relació al tipus de contracte a Catalunya, la població assalariada amb contracte indefinit ha
patit una caiguda del 10,6% i de l’11,2% a la província de Barcelona. Per contra, la població
treballadora amb contracte temporal ha augmentat en un 3,2% pel global català i un 10,7% a la
província de Barcelona. Per sexes, tot i que ambdós han patit destrucció d’ocupació estable,
les dones són les qui han reduït en menor mesura la població assalariada amb contracte
indefinit. Per contra, l’ocupació temporal masculina ha augmentat en un 6,1% mentre que la
femenina només ho ha fet en un 0,2%. Conseqüentment, aquesta tendència ha fet que la taxa
de temporalitat hagi crescut fins al 21,8% pel conjunt català i del 21,2% a la demarcació de
Barcelona. La taxa de temporalitat de les dones se situa en un elevat 21,6% i la dels homes en
un 22,1%.
Per tant, la població treballadora té cada cop més probabilitat de treballar sota un contracte
temporal, evidenciant que tenim un mercat de treball precari i generador d’ocupació poc
sòlida i inestable.
A l’hora de buscar feina, les persones desocupades opten, sobretot, per consultar a la família,
amics i sindicats. Les poques persones sense feina que afirmen trobar-se immerses en un
procés de selecció perquè han fet un examen o una entrevista de feina, constata l’escassa
resposta, el poc moviment i la poca capacitat que té el mercat de treball de generar ocupació.
Aquest tret explica el fet que moltes persones desocupades ja no confiïn en trobar una feina i
deixin de buscar-ne, passant a ser considerades inactives tot i que buscarien feina si la situació
laboral fos ben diferent.
Això explica que l’efecte desànim sigui cada cop més devastador entre la població
treballadora, ja que en aquests vuit anys analitzats, la població desanimada ha augmentat en
un 44,7%, fent que a finals de 2016 hi hagi gairebé 26.000 persones que es troben en aquesta
situació. Aquesta part de població, que comptabilitza com a població inactiva, en realitat ho és
de manera forçosa, ja que són persones que necessiten una feina, volen treballar però han
desistit en la recerca de feina per la situació d’escassa ocupació generada per un mercat de
treball debilitat i precari.
Respecte el tipus de jornada de la població treballadora, el treball a temps complet s’ha reduït
en un 10,9% pel conjunt català i un 10% en el cas de la demarcació de Barcelona, mentre que
els llocs de treball a temps parcial han incrementat en un 11% pel global català i un 8,2% a la
província de Barcelona. La taxa de parcialitat se situa en un elevat 14,2% evidenciant un clar
repartiment del treball. Cal destacar que són les dones (21,6%) les qui tenen una taxa de
parcialitat molt més elevada i allunyada de la dels homes (7,8%).
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Si bé la parcialitat a grans trets no hauria de ser un indicador negatiu pel que fa a la qualitat de
l’ocupació, la voluntarietat del treball sota aquest tipus de jornada sí que ho és. El preocupant
és que a Catalunya hi ha gairebé un 57% de la població treballadora a jornada parcial que ho fa
de manera involuntària, és a dir, que voldria treballar a jornada completa, però que no ha
trobat una feina d’aquesta característica. En aquesta situació es troben prop de 256.000
persones ocupades a finals de 2016 a Catalunya.
La tendència del fenomen de la parcialitat involuntària és creixent i, per tant, preocupant, ja
que constata insatisfacció de les condicions de treball de la persona, tret que explica, en part,
la precarietat en el nostre mercat de treball.
L’anàlisi de l’ajust entre nivell de formació assolit per la persona treballadora i l’ocupació
realitzada, ha evidenciat un any més, que hi ha una part important de població treballadora
que es troba sobrequalificada pel lloc de treball que duu a terme. És molt greu i un clar
indicador de precarietat del mercat de treball, el fet que més de 455.000 persones
treballadores es trobin en situació de sobrequalificació, amb la insatisfacció personal que això
comporta i la pèrdua de capital humà que suposa. D’aquestes persones, més de 335.000 es
troben a la província de Barcelona. La proporció d’aquestes persones és del 17,1% pel conjunt
català i del 16,6% a la demarcació analitzada.
Aquesta dada per sexes no mostra notables diferències entre ambdós sexes, si bé hi ha un
17,4% d’homes assalariats en aquesta situació, també hi ha un 16,8% de dones assalariades. En
aquest cas, els homes surten més malparats, però ambdós sexes presenten una proporció molt
elevada i, per tant, negativa.
Si bé la formació és garantia per mantenir a la persona treballadora allunyada de l’atur, el
nostre mercat de treball pateix un gran desajust entre nivell d’estudis assolits i ocupació
realitzada.
L’anàlisi dels salaris, limitat al 2014, ens indica que els nivells salarials no han augmentat més
que un 0,3% en relació el 2009 i que hi ha diferències rellevants entre homes i dones,
exactament de 7.122€ bruts anuals en detriment de les dones. Per tant, seguim amb la
tendència que les dones treballen per un salari notablement inferior al dels homes.
És alarmant conèixer que el 10% de la població treballadora se situa per sota dels 7.841,98€
bruts anuals, mentre que hi ha un 10% de la població treballadora que se situa per sobre dels
42.426,96€ bruts anuals.
La taxa de risc de pobresa en el treball indica que el 2016 hi ha gairebé 390.000 persones que
pateixen pobresa, tot i tenir una feina. Tant homes com dones han vist augmentar aquest
indicador en relació el 2013, fins al 12,6% i l’11,2% respectivament.
Per concloure, cal dir que la recuperació del mercat de treball, a més de creació d’ocupació,
necessita d’estabilitat i millora de les condicions laborals. De no ser així, cada cop hi haurà més
persones que, tot i treballar, es veuran abocades a la pobresa i l’exclusió social, sense
possibilitat de revertir la situació.
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Llars catalanes
Al llarg dels darrers vuit anys, ha incrementat de manera significativa, tant el nombre de llars
com el nombre de persones que viuen privades d’ingressos laborals.
A Catalunya, l’any 2016 hi ha més de 146.000 persones en edat de treballar que viuen sense
ingressos laborals. D’aquestes, 100.666 es troben a la província de Barcelona.
La privació d’ingressos laborals entre homes i dones és notablement diferent. Hi ha més dones
que homes en aquesta delicada situació, i elles són més nombroses en situacions tant de
desocupació com d’inactivitat.
És alarmant que hi hagi un 48% de persones en llars privades d’ingressos que portin més de
dons anys en cerca de feina sense èxit, però també és rellevant el fet que hi hagi un 35% de
persones que portant menys d’un any en cerca activa de feina, es trobin privats d’ingressos
laborals en tan poc temps. Les feines precàries i de curta durada expliquen aquest fet.
La taxa de risc de pobresa i exclusió social (Taxa AROPE) se situa el 2016 en un 23,6%. En el cas
dels homes aquest indicador és del 22,3% i en el cas de les dones ascendeix fins al 24,8%. Els
resultats mostren una evident feminització de la pobresa.
L’evolució d’aquest indicador entre 2013 i 2016 és decreixent, però lluny d’indicar una millora
de la situació de les persones, evidencia un empitjorament global. Cal tenir present que la taxa
AROPE és un indicador comparatiu, que es relaciona amb la situació de la resta de la població,
per tant, si la situació general ha empitjorat, pot semblar que patir risc de pobresa sigui menys
probable. Cal tenir present doncs, que gairebé una quarta part de la nostra societat es troba
en risc de pobresa i exclusió social.

Protecció per atur
L’evolució entre 2008 i 2016 en relació al nombre de persones beneficiàries de prestacions
indica una caiguda del 24,7% i de més de 267.000 persones.
Per tipus de prestacions l’evolució ha estat ben diferenciada, si bé les persones beneficiàries
de la prestació contributiva ha caigut en un notable 52,7% i 144.624 persones, el cas de les
prestacions assistencials ha estat el contrari. Les persones beneficiàries del subsidi d’atur han
augmentat en un 44,9% i 34.608 i les persones beneficiàries de la Renda Activa d’Inserció ho
han fet en 20.967 persones i un 634,6%.
L’anàlisi al llarg d’aquests anys pel que fa al pes de cada tipus de prestació, ha permès veure
com les prestacions assistencials han guanyat protagonisme en detriment de les contributives.
Aquest comportament és resultat de la precarietat de les feines que ofereix el nostre mercat
de treball, amb poca capacitat generadora de llocs de treball que tinguin una durada suficient
perquè generin dret a prestació per atur. A més, l’esgotament de les prestacions contributives
conseqüència de patir atur de molt llarga durada també expliquen aquesta tendència.
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La taxa de cobertura de les persones desocupades entre 2008 i 2016 s’ha reduït del 86,4% al
61,3% evidenciant una manca de concordança entre el sistema de protecció i les necessitats de
les persones treballadores avui dia.
La taxa de desprotecció evidencia una realitat més crua, ja que indica que hi ha prop d’un 70%
de la població aturada, que ha treballat prèviament, que no percep subsidis ni prestacions per
atur.
La diferència entre aquestes dues taxes (cobertura i desprotecció), tot i que ambdues
presenten resultats molt negatius per a la població treballadora, respon a diferents
metodologies en els càlculs, però conèixer-les i comparar-les és útil. No obstant, considerem
que la taxa de desprotecció reflexa millora la realitat ja que recull la situació de totes aquelles
persones que es consideren desocupades i que cerquen feina de manera activa, estiguin o no
registrades com a persones en situació d’atur a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya. En canvi, la taxa de cobertura només contempla aquelles persones que es troben
registrades a les oficines del SOC.
L’evolució de la despesa en prestacions indica que aquesta s’ha reduït en 164,8M€, un 40,7%
menys en aquests vuit anys. Això es tradueix en un 52% menys de pressupost en prestacions
contributives, un augment del 37,5% de despesa destinada a subsidis i un augment de més del
600% destinada a la Renda Activa d’Inserció.
La quantia mitjana de la prestació contributiva s’ha reduït en un 2,8% i 24,7€ al mes, entre
2008 i 2016 passant dels 880,4€ als 855,7€ al mes.
L’anàlisi de la durada de l’atur mostra que del total de persones aturades, el 46,4% fa més de
dos anys que es troba sense feina i el 15,2% entre un i dos anys. S’evidencia doncs que una
part important de la població en situació d’atur, pateix atur de llarga i molt llarga durada, amb
el conseqüent esgotament de les prestacions contributives que això significa. És alarmant que
la tendència d’aquesta difícil situació hagi estat creixent al llarg dels anys analitzats.

Estratègies per transformar el model productiu: l’ocupació a la indústria.
Tot i que de forma tardana, a Catalunya s’ha pres consciència de la naturalesa dels canvis
profunds que afecten el món de treball, de l’empresa i la indústria en particular. En aquest
sentit s’han començat a prendre mesures per a fer front a la gran transformació empresarial
que preveu canvis en tots els sectors de l’economia, en la distribució del treball i en les pautes
socials i l’estil de vida de les persones.
Una iniciativa dels agents socials econòmics al desembre de 2012, va permetre constituir la
plataforma +Indústria alertant de la urgència d’emprendre polítiques actives davant la
necessitat de reindustrialitzar el país, impulsar la competitivitat de les empreses i fer front al
canvi de model productiu.
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La participació del sindicat en la concepció del Pacte Nacional per a la indústria entre octubre
de 2016 i maig de 2017 ha pretès posar èmfasi en com abordar els canvis en l’activitat laboral
per tal que el nou model productiu que ha d’emergir en l’era de la digitalització, tingui com a
principal objectiu l’ocupació de qualitat i amb drets. En aquest sentit, es planteja que
l’augment de la competitivitat que impulsa la innovació i el progrés tecnològic ha de revertir
en més llocs de treball i millors salaris a Catalunya, així com assegurar que les relacions
laborals a Catalunya es mantinguin amb respecte a la regulació vigent i dins el marc de la
negociació col·lectiva. A la vegada, es reclama equiparar les condicions laborals de les persones
treballadores en empreses subcontractades tot respectant els convenis sectorials de referència
i adaptar el sistema formatiu als nous coneixements necessaris que millorin l’ocupabilitat de
les persones.
Un dels principals canvis en la quarta revolució industrial es donarà en el món del treball i
caldrà fer front a la substitució de mà d’obra per robots, a l’emergència de plataformes digitals
de serveis, a la flexibilitat i a la desregulació del mercat de treball que farà que hi hagi un part
important de persones treballadores en situació d’inseguretat, sense drets, amb baixos salaris i
sense poder de negociació. Per tot això, la nostra organització té el repte de recuperar
l’essència del concepte treball com a valor i expressió lliure de la persona que treballa i encarar
el debat del futur de l’ocupació i la transformació social per tal que tingui lloc una nova fase de
bonança, creixement econòmic i de benestar de les persones.
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8. Conclusions
Un any més podem dir que Catalunya i, en concret, la província de Barcelona continua
afrontant un evident retrocés en el nivell de vida i benestar de la seva ciutadania. Aquesta
situació ha vingut donada tant per la situació de crisi econòmica que ha arrossegat el mercat
de treball a una situació de precarietat extrema amb alta temporalitat, forta incidència de
l’atur, baixos salaris i parcialitat involuntària, com per les polítiques d’austeritat que dicta la
Unió Europea i que s’obeeixen amb promptitud a Catalunya i a Espanya.
La destrucció d’ocupació, el retrocés en drets laborals, la precarietat de l’ocupació, la caiguda
dels salaris i l’elevada desprotecció social que hi ha al nostre país, han comportat un increment
notable del risc de pobresa que cada cop afecta, amb més intensitat, a més persones.
Des de 2008, la destrucció de gairebé 300.000 llocs de treball i els increments d’atur
desmesurats, evidencien la delicada situació que pateix el mercat de treball i la seva
incapacitat de remuntar. L’atur de llarga durada, els contractes inestables, la involuntarietat
del treball a temps parcial i la sobrequalificació de part important de la classe treballadora,
generen precarietat laboral i desprotecció social. Les persones treballadores en situació d’atur
veuen cada cop més difícil la reincorporació al mercat de treball, a més de no tenir cobertes les
seves necessitats quan els manca feina.
Aquest informe ens ha permès, un any més, posar de relleu la figura del treballador i la
treballadora pobra, que cada cop pren major protagonisme en un mercat de treball debilitat,
on la regulació laboral i la negociació col·lectiva s’han vist afeblides amb el desenvolupament
de les dues reformes laborals (Reial decret 10/2011 i Reial decret 3/2012, de mesures per a la
reforma del mercat de treball). Aquestes mesures han contribuït a estendre la precarietat
laboral deixant de ser exclusiva de les feines temporals.
A més, menors ingressos laborals generats per la precarietat laboral i la caiguda dels salaris,
també contribueixen a generar més pobresa laboral, evidenciant que la recuperació del
consum intern és encara molt feble. En aquest sentit, hi ha una part important de la ciutadania
que viu ofegada veient com el seu poder adquisitiu és cada cop menor.
Podem dir, doncs, que la pobresa ha crescut, que malauradament no hi ha signes de millora
per a la població que ha estat fortament castigada i que la societat és cada cop més vulnerable
a patir exclusió social i pobresa.
Per tot això, cal ser prudents a l’hora de tractar les dades més recents del 2017 que deixen
veure una incipient recuperació del mercat de treball, perquè la realitat de la ciutadania és ben
diferent. No es pot parlar de canvi de tendència ni llençar missatges triomfalistes. És un error si
considerem que el mercat de treball està remuntant i que estem sortint d’aquest trànsit tan
negatiu. Si no canvia el model productiu, l’escenari laboral tan precari que patim tampoc
millorarà. En aquest sentit, l’aposta per arribar a un acord al Pacte Nacional per la Indústria,
pot representar un punt d’inflexió en aquesta tendència negativa.
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És doncs urgent, implementar mesures com la de la Renda Garantida de Ciutadania per
assegurar que les persones en situació de major vulnerabilitat tinguin uns ingressos mínims per
poder dur una vida digna i cobrir les necessitats més bàsiques, ja que la pobresa limita la
llibertat de les persones i les famílies, impedint la construcció d’un projecte de vida amb
estabilitat laboral i econòmica.
A més, calen increments salarials als convenis col·lectius i un augment progressiu del Salari
Mínim Interprofessional (SMI), d’acord amb la Carta Social Europea. Només a través d’una
negociació col·lectiva enfortida es podrà lluitar per recuperar els nivells salarials perduts. I
només així, s’aconseguirà reactivar la demanda interna. Calen millors condicions laborals per
tal que el nivell de satisfacció amb el treball demostri que hi ha ocupació de qualitat corregint,
entre altres, les situacions de sobrequalificació existents.
Calen polítiques d’ocupació adequades i pensades pels col·lectius més necessitats com són els
joves i els majors de 45 anys, per tal de millorar la seva ocupabilitat, reduir la incidència de
l’atur i facilitar el més aviat possible el seu retorn al mercat de treball. Les dones, les qui també
han patit l’impacte de la crisi i la destrucció d’ocupació, necessiten de polítiques d’igualtat de
gèneres lligades a polítiques d’ocupació per tal de reduir la bretxa laboral existent entre homes
i dones. Si bé es cert que aquestes polítiques han de contribuir a reduir les situacions de
desigualtat en l’accés al treball per tal que les polítiques d’ocupació siguin realment útils, cal
que aquestes polítiques vagin acompanyades d’un projecte sòlid de creació d’ocupació de
qualitat i resistent a situacions com les que hem viscut. Per això, cal un canvi en la política
econòmica que se centri en l’impuls de l’activitat productiva i, sobretot, en l’ocupació de
qualitat i de valor afegit.
En la situació de canvis profunds que estem vivint, es requereix de plantejaments de fons per
tal de sortir de la crisi de manera reforçada, on el mercat de treball gaudeixi d’un marc de
relacions laborals pensat i construït per al consens i revertir els errors de les passades reformes
laborals demostrades inútils i devastadores per a les persones treballadores.
Perquè és una obligació de les administracions públiques, articular mesures i actuacions legals
per garantir els drets i el benestar de la ciutadania, creiem que s’ha de vetllar per una
redistribució equitativa de la renda, eliminant així les desigualtats i la pobresa tan instal·lades
en la nostra societat. Calen respostes immediates per a totes aquelles persones que han
perdut la feina, que esgoten les prestacions i que no disposen de rendes alternatives al treball,
per tal de poder dur una vida digna en igualtat de condicions.
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