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1. Introducció 

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

treballadores a la província de Barcelona, situant els resultats en relació al conjunt de 

Catalunya. Tal i com ja hem fet en edicions anteriors, per analitzar la pobresa relacionada 

amb el treball hem seleccionat tres factors explicatius de l’empobriment de les persones 

treballadores. Considerem que aquests factors són el mercat de treball, la protecció social 

i la situació que es viu a les llars. Tal i com hem constatat en informes anteriors, aquests 

tres grups de variables aporten informació rellevant per poder realitzar aquesta 

aproximació a les situacions de pobresa que envolten al treball. 

Han estat referències importants per nosaltres, materials com l’informe Pobreza y 

trabajadores pobres en España, que va presentar la Fundación Primero de Mayo el 2014, 

així com l’informe que va publicar el CTESC el 2013 amb el títol El risc de pobresa 

relacionat amb el mercat de treball. Aquests estudis han estat útils per orientar el nostre 

enfocament i considerar aquests tres factors com a fonamentals per tal d’elaborar la nostra 

aproximació a la pobresa en el treball a la província de Barcelona i al conjunt de 

Catalunya. 

En la present edició hem pres com a període a estudiar els darrers onze anys, que en 

aquest cas corresponen als anys que van des de l’inici de la crisi fins a l’actualitat (2008-

2019). Aquesta perspectiva històrica ens ha permès verificar una tendència 

d’empitjorament de les condicions de vida de les persones treballadores durant aquest 

període i, tot i millorar lleugerament les dades relatives al mercat de treball durant la 

darrera etapa del cicle, es posa de manifest com el fet de tenir una ocupació remunerada 

no garanteix benestar ni protecció front situacions de pobresa que sí es garantien fa uns 

anys. 

Hem treballat les dades desagregades per sexes, sempre que ha estat possible i la mostra 

ens ho ha permès. Cal destacar, que hem fet constar les dades de les quatre províncies 

catalanes (i no només les de la demarcació de Barcelona) quan ho hem considerat 

rellevant. El fet de focalitzar el nostre informe en la província de Barcelona respon al pes 

demogràfic i econòmic que presenta aquesta província, que acull més del 74% de la 

població treballadora a Catalunya. 

Com a eina principal per obtenir els resultats de la cerca, hem partit de l’explotació 

estadística de les microdades de l’Enquesta de població activa. També hem fet servir 

altres fonts de dades que hem considerat d’utilitat com ara les que proporciona el 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, l’Enquesta de condicions de vida, 

l’Enquesta anual d’estructura salarial i el Observatorio de las ocupaciones del Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE). 
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El primer apartat de l’informe que fa referència al mercat de treball, analitza i situa els 

principals indicadors del mercat de treball (activitat, ocupació, atur, temporalitat, 

salarització, temporalitat i efecte desànim) així com d’altres com ara la jornada laboral, la 

qualificació dels llocs de treball, el risc de pobresa a la feina i l’atur latent. Aquest darrer 

indicador, l’atur latent, ens ha permès, un any més, fer aflorar la manca de feina real que 

afecta a la població treballadora, però que no detecta i no reflecteix la manera més 

tradicional de mesurar l’atur. 

Al següent capítol, hem abordat la situació de les llars catalanes en relació a la percepció 

d’ingressos de les persones que hi viuen. En concret, ens ha interessat especialment 

veure com afecta la manca d’ingressos de caràcter laboral (salari o prestacions 

contributives) a les famílies. Amb aquesta voluntat hem analitzat la situació de les llars 

sense ingressos de la província de Barcelona i del conjunt del territori català. Aquest 

treball ens ha permès conèixer les situacions de major vulnerabilitat davant la pobresa i 

l’exclusió social i relacionar-los amb la incidència de l’atur i de la manca d’ingressos de 

caràcter laboral. En aquesta línia, hem fet servir la taxa AROPE (en risc de pobresa i 

exclusió social), indicador que ens ha mostrat que una quarta part de la població a 

Catalunya es troba per sota del llindar de pobresa o exclusió social.  

El capítol dedicat al sistema de protecció social i, en concret, a la protecció per atur, ens 

ha permès distingir entre els diferents tipus de prestacions existents (prestació per atur, 

subsidi d’atur i la renta activa d’inserció). D’altra banda, també hem analitzat la taxa de 

cobertura davant la manca de feina per recordar el nombre de persones que queden 

desprotegides davant situacions d’atur. En aquest apartat també hem donat comptes de 

l’evolució de la despesa en prestacions, per constatar que l’evolució de la despesa ha 

estat decreixent al llarg del cicle, malgrat el gran volum de població aturada. Per altra 

banda, en aquest capítol hem abordat la problemàtica de l’atur de llarga durada i les 

conseqüències socials de totes les persones que es troben en aquesta situació i no poden 

gaudir de cap mesura de protecció social, quedant exposades a situacions de 

vulnerabilitat. 

Finalment, hem situat el resum executiu i les conclusions que hem extret del present 

informe. 

Amb aquest document hem intentat conèixer el grau de deteriorament dels tres factors que 

expliquen la situació de vulnerabilitat de les persones treballadores: el seu posicionament 

en el mercat de treball, la situació al sí de les llars i el nivell de cobertura social, apropant-

nos al fenomen de la pobresa en el treball. 
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2. Mercat de treball 

En aquest apartat de l'informe s'han tingut en compte els indicadors més rellevants del 

mercat de treball com són l'activitat, l'ocupació, l'atur, la salarització, la temporalitat i 

l'efecte desànim. Altrament, també s'ha abordat la manca d'ocupació de manera més 

complexa, a través del concepte d'atur latent que permet conèixer i mesurar la manca de 

feina encara que una persona tingui feina o consti com a inactiva. 

A més, també s'ha estudiat la jornada laboral i el nivell de voluntarietat d'aquesta, la 

qualificació dels llocs de treball i el risc de pobresa a la feina. 

Enguany, l'anàlisi s'ha dut a terme entre els períodes dels segons trimestres dels anys 

2008 i 2019, englobant onze anys de crisi econòmica, laboral, recessió i lleugera 

recuperació al nostre país. Les dades treballades per elaborar aquest capítol són les 

microdades de l'Enquesta de població activa per a Catalunya i per a la província de 

Barcelona. També s'han tingut en compte els resultats obtinguts a partir de l'Enquesta de 

condicions de vida per analitzar el risc de pobresa a la feina. 

Aquest exercici ha permès, un any més, veure quina ha estat l'evolució del mercat de 

treball en aquests darrers anys de dura crisi i lleu recuperació. 

 

2.1 Principals indicadors del mercat de treball 

Activitat 

La població de 16 a 64 anys a Catalunya, el segon trimestre de 2019, és de 

3.822.475 persones. En els darrers onze anys, l'activitat ha patit una reducció 

del 2,3%, el que es tradueix en 88.570 persones actives menys. 

Taula 2.1.1 Població activa per províncies (2008-2019) 

 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

2n trim 2008 2.891.947 395.210 217.052 406.836 3.911.045 

2n trim 2019 2.821.646 390.605 217.104 393.120 3.822.475 

variació (N) -70.301 -4.605 52 -13.716 -88.570 

variació (%) -2,4 -1,2 0,0 -3,4 -2,3 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

Un 73,8% del total de la població activa es troba a la província de Barcelona, demarcació 

que aglutina a 2.821.646 persones actives. Al llarg del període analitzat, aquest territori ha 

Caiguda de la població 

activa en un 2,3% respecte 

2008 
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sofert una pèrdua significativa de població activa similar a la del conjunt català. 

Exactament, Barcelona ha perdut 70.301 persones actives, reducció que suposa un 2,4% 

menys. 

Les dades desagregades per sexes mostren com, entre 2008 i 2019, 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 2.1.2 Variació de la població activa per sexes (2008-2019) 

 

  Barcelona Catalunya 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 

2n trim 2008 1.605.298 1.286.650 2.891.948 2.199.973 1.711.073 3.911.046 

2n trim 2019 1.455.252 1.366.395 2.821.647 1.996.846 1.825.632 3.822.478 

variació (N) -150.046 79.745 -70.301 -203.127 114.559 -88.568 

variació (%) -9,3 6,2 -2,4 -9,2 6,7 -2,3 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

En el cas dels homes, aquests han reduït en un 9,3% la població activa a la demarcació 

de Barcelona i un 9,2% al conjunt català. Les dones, en canvi, han incrementat en un 

6,2% a Barcelona i un 6,7% a tota Catalunya. 

Per tant, la reducció global d'efectius al mercat de treball que s'ha donat en aquests 

darrers anys, no ha estat més acusada per la incorporació de dones actives. 

Taula 2.1.3 Taxes d'activitat per sexes (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 

2n trim 2008 86,1 70,9 78,6 86,5 70,1 78,4 

2n trim 2019 82,0 75,2 78,6 82,1 74,7 78,4 

variació en p.p* -4,1 4,3 0,0 -4,4 4,6 0,0 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). *punts percentuals 

 

L'anàlisi de les taxes d'activitat mostren com la província de Barcelona es manté 

lleugerament per sobre del conjunt català, mantenint exactament la mateixa taxa d’activitat 

que el 2008, sent del 78,6%. Pel conjunt català, passa el mateix, la taxa d’activitat és la 

mateixa que fa 11 anys, del 78,4%. 

Per sexes i a la província de Barcelona, cal destacar la reducció de la taxa d’activitat 

masculina en 4,1 punts percentuals, mentre que la femenina ha incrementat en 4,3 punts. 
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Pel global català aquesta evolució es repeteix reduint la taxa en 4,4 punts en el cas dels 

homes i augmentant en 4,6 punts en el de les dones. 

Cal no perdre de vista que, tot i aquestes variacions tan diferents entre homes i dones, 

que afavoreixen la incorporació de les dones al mercat de treball, el resultat continua sent 

molt desproporcionat entre sexes, ja que ells se situen amb una taxa d’activitat del 82,1% i 

elles del 74,7%, 7,4 punts de distància, el segon trimestre de 2019. 

Aquest diferencial de gairebé 8 punts percentuals entre homes i dones, continua indicant 

una major presència de dones inactives i, conseqüentment, un menor protagonisme 

d’aquestes al mercat de treball. 

 

Ocupació 

La població ocupada de 16 a 64 anys a Catalunya, el segon trimestre de 2019 és de 

3.393.145 persones. En els darrers anys, l'ocupació ha sofert una reducció de 225.325 

persones ocupades, una pèrdua del 6,2%. 

Taula 2.1.4 Població ocupada per províncies (2008-2019) 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

2n trim 2008 2.686.782 356.662 205.858 369.168 3.618.470 

2n trim 2019 2.511.560 349.401 195.045 337.139 3.393.145 

variació (N) -175.222 -7.261 -10.813 -32.029 -225.325 

variació (%) -6,5 -2,0 -5,3 -8,7 -6,2 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

Un 74% del total de la població ocupada catalana es localitza a la província de 

Barcelona: exactament hi ha 2.511.560 ocupats i ocupades. Entre 2008 i 2019 

aquesta demarcació ha vist com s'han destruït 175.222 llocs de treball (-6,5%). 

Les dades desagregades per sexes indiquen que entre els anys analitzats, 

només els homes presenten una reducció de l'ocupació. Reducció força 

intensa del 12,6% i més de 255.000 homes ocupats menys, mentre que les dones creixen 

en un 1,9% i 29.807 ocupades més. 

Taula 2.1.5 Variació de la població ocupada per sexes (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 

2n trim 2008 1.487.323 1.199.460 2.686.783 2.031.062 1.587.408 3.618.470 
2n trim 2019 1.297.390 1.214.170 2.511.560 1.775.931 1.617.215 3.393.146 
variació (N) -189.933 14.710 -175.223 -255.131 29.807 -225.324 
variació (%) -12,8 1,2 -6,5 -12,6 1,9 -6,2 

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

Es redueix l'ocupació 

gairebé amb la mateixa 

intensitat que a la província 

de Barcelona i al conjunt 

català 
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Per a la província de Barcelona, la tendència es reprodueix ja que l'ocupació 

masculina ha caigut en un 12,8% (189.933 homes ocupats menys) i la 

femenina ha incrementat en un 1,2% (14.710 dones ocupades més). 

Aquesta diferència del comportament de l'ocupació entre sexes, s'explica, en part, perquè 

la forta destrucció d'ocupació masculina, als inicis i durant el llarg període de crisi, fa que 

la seva recuperació sigui també més lenta que la femenina. 

Taula 2.1.6 Taxes d'ocupació per sexes (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 

2n trim 2008 79,8 66,1 73,0 79,8 65,0 72,6 

2n trim 2019 73,1 66,8 69,9 73,0 66,1 69,6 

variació en p.p* -6,7 0,7 -3,1 -6,8 1,1 -3,0 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). *punts percentuals 

 

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

per sobre dels resultats obtinguts pel conjunt català amb unes taxes d’ocupació 

lleugerament superiors tant l’any 2008 com el 2019. 

Si es té en compte l’evolució en aquest període, és rellevant la reducció tant pel global de 

Catalunya com per la demarcació objecte d’estudi. Exactament, la taxa d’ocupació s’ha 

reduït en 3 punts percentuals pel conjunt català i 3,1 punts a la província de Barcelona. 

L’anàlisi per sexes mostra com els homes són els únics que redueixen l’ocupació i de 

manera acusada, tant pel global català com per a la província de Barcelona. Pel cas de 

Barcelona, ells redueixen la taxa d’ocupació en 6,7 punts en relació el 2008, mentre que 

les dones incrementen la taxa 0,7 punts. Pel cas del conjunt català, ells redueixen la taxa 

d’ocupació en 6,8 punts mentre que la taxa femenina creix en 1,1 punts percentuals. 

El fet destacat en la comparativa per sexes és aquest increment de la taxa d’ocupació 

femenina i la greu reducció de la masculina. No obstant aquesta evolució, la taxa 

d’ocupació masculina (73%) es manté força superior a la femenina (66,1%). 

 

Atur 

La població de 16 a 64 anys sense feina a Catalunya, el segon trimestre de 2019 és de 

429.330. En els últims onze anys, l’atur ha sofert un increment de 136.755 persones, 

creixement que suposa un 46,7% des de 2008. 

 

Es redueix l'ocupació masculina, 

mentre que la femenina mostra 

signes positius 
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Taula 2.1.7 Població en situació d'atur per províncies (2008-2019) 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

2n trim 2008 205.165 38.548 11.194 37.668 292.575 

2n trim 2019 310.086 41.204 22.059 55.981 429.330 

variació (N) 104.921 2.656 10.865 18.313 136.755 

variació (%) 51,1 6,9 97,1 48,6 46,7 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

Un 72,2% del total de la població desocupada catalana es troba a la província de 

Barcelona, percentatge que es tradueix en 310.086 persones en cerca de feina sense èxit. 

Aquest territori ha patit un augment de 104.921 persones en situació d’atur, o el que és el 

mateix, ha crescut en un 51,1% el nombre de persones sense feina. 

En aquest sentit, la demarcació de Barcelona presenta un increment de població 

desocupada superior a la mitjana catalana (46,7% d’increment). 

Les xifres desagregades per sexes, mostren un comportament ben diferent i 

negatiu, sobretot per a les dones. Mentre que els homes han augmentat un 

30,8% l’atur a Catalunya i 52.004 homes aturats més, les dones ho han fet en 

un elevat 68,5% i 84.752 desocupades més que el 2008. 

Taula 2.1.8 Variació de la població aturada per sexes (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 

2n trim 2008 117.975 87.190 205.165 168.911 123.665 292.576 

2n trim 2019 157.862 152.225 310.087 220.915 208.417 429.332 

variació (N) 39.887 65.035 104.922 52.004 84.752 136.756 

variació (%) 33,8 74,6 51,1 30,8 68,5 46,7 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

Aquest comportament tan diferent entre homes i dones, també es fa present a la província 

de Barcelona, on elles incrementen l’atur en un 74,6% i ells en un 33,8% respecte el 2008. 

Taula 2.1.9 Taxes d'atur per sexes (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 

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

2n trim 2019 10,8 11,1 11,0 11,1 11,4 11,2 

variació en p.p* 3,5 4,3 3,9 3,4 4,2 3,7 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). *punts percentuals 

 

En el 2019 gairebé 430.000 

persones continuen sense 

feina a Catalunya  

Les dones presenten un 

increment d’atur molt més 

notable que el dels homes 
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L’anàlisi de les taxes d’atur mostra el notable increment de la incidència de manca de feina 

entre la població treballadora. Si bé el 2008 la taxa d’atur a Catalunya se situava en el 

7,5%, el 2018 s’ha incrementat fins a l’11,2%, un augment de 3,7 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 del 7,1% a l’11%. 

Per sexes i segons mostra la taula, es pot veure com, tant a la província de Barcelona com 

pel conjunt de Catalunya, les dones han incrementat les taxes d’atur a un ritme superior al 

dels homes. Són elles les qui presenten la taxa d’atur més elevada superant, per poc, la 

mitjana catalana. 

Cal destacar que el 2008, les taxes d’atur masculines, tant pel global català com per a la 

província de Barcelona, eren superiors a les femenines. El 2019, la situació s’ha invertit i 

són les dones les qui tenen una major afectació de la desocupació. 

 

Salarització 

La població assalariada de 16 i més anys a Catalunya, el segon trimestre de 2019, és de 

2.901.610 persones. En comparació a l’any 2008 hi ha 145.043 persones menys treballant 

per compte aliè (-4,8%). 

Taula 2.1.10 Població assalariada per províncies (2008-2019) 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

2n trim 2008 2.294.601 287.955 158.065 306.032 3.046.653 
2n trim 2019 2.175.538 287.137 155.494 283.441 2.901.610 
variació (N) -119.063 -818 -2.571 -22.591 -145.043 
variació (%) -5,2 -0,3 -1,6 -7,4 -4,8 

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

 

Del total de la població assalariada catalana, el 75% es troba a la província de Barcelona i 

són exactament 2.175.538 persones. L’evolució en aquests darrers onze anys també ha 

estat decreixent, concretament s’ha donat una reducció del 5,2% i 119.063 persones 

assalariades menys. 

Taula 2.1.11 Variació de la població assalariada per sexes (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 
2n trim 2008 1.217.741 1.076.860 2.294.601 1.637.747 1.408.904 3.046.651 
2n trim 2019 1.078.180 1.097.360 2.175.540 1.455.489 1.446.122 2.901.611 
variació (N) -139.561 20.500 -119.061 -182.258 37.218 -145.040 
variació (%) -11,5 1,9 -5,2 -11,1 2,6 -4,8 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 
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Les xifres desagregades per sexes i pel conjunt de Catalunya, deixen veure que només 

els homes presenten xifres negatives de població assalariada. Ells han reduït en un 11,1% 

i més de 182.000 assalariats, mentre que elles han augmentat en 37.218 assalariades, 

increment del 2,6% des de 2008. 

Pel que fa a la província de Barcelona el comportament és similar. En aquest cas, el segon 

trimestre de 2019 els homes redueixen el volum d’assalariats en un 11,5% i prop de 

140.000 homes, mentre que elles incrementen en un 1,9% i 20.500 dones assalariades 

més que el 2008. 

En aquest sentit, l’evolució de la població assalariada presenta comportaments ben 

diferenciats entre homes i dones, i per contra, molt similars entre la demarcació de 

Barcelona i el global català. 

Tot i el creixement de dones assalariades, l’anàlisi de les taxes de salarització mostra com 

són les dones les qui redueixen la incidència del treball per compte aliè, tant pel conjunt 

català com per la província de Barcelona. 

Taula 2.1.12 Taxes de salarització per sexes (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 
2n trim 2008 81,9 89,8 85,4 80,6 88,8 84,2 
2n trim 2019 82,2 89,3 85,6 81,0 88,4 84,6 
variació en p.p* 0,3 -0,5 0,2 0,4 -0,4 0,4 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). *punts percentuals 

 

Concretament, pel global català, elles redueixen la taxa de salarització en 0,4 punts 

percentuals arribant a un 88,4%, mentre que els homes augmenten 0,4 punts i se situen 

en una taxa del 81%. 

A la província de Barcelona, els homes augmenten 0,3 punts aconseguint una taxa del 

82,2%, mentre que elles redueixen 0,5 punts percentuals i es queden amb una taxa de 

salarització del 89,3%. 

Pel que fa al conjunt català i respecte el 2008, la taxa de salarització ha incrementat 0,4 

punts percentuals situant-se en un 84,6% el 2019. 

 

Temporalitat 

Les xifres desagregades per tipus de contracte permeten veure que la reducció de 

població assalariada es dóna tant en el cas de la contractació temporal com en la 

indefinida entre els anys 2008 i 2019. 
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Taula 2.1.13 Població assalariada per tipus de contracte (2008-2019) 

  2n trim 2008 2n trim 2019 

  Temporal Indefinit Total Temporal Indefinit Total 

Barcelona 476.125 1.818.476 2.294.601 463.371 1.712.169 2.175.540 

Catalunya 666.953 2.379.700 3.046.653 628.407 2.273.204 2.901.611 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

Taula 2.1.14 Variació població assalariada per tipus de contracte (2008-2019) 

  variació (N) variació (%) 

  Temporal Indefinit Total Temporal Indefinit Total 

Barcelona -12.754 -106.307 -119.061 -2,7 -5,8 -5,2 

Catalunya -38.546 -106.496 -145.042 -5,8 -4,5 -4,8 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

Les variacions que ha sofert la població treballadora amb contracte indefinit al 

llarg d’aquests onze anys són significativament negatives, sobretot en el cas de 

la província de Barcelona. Els llocs de treball estables s’han reduït en un 5,8% i 

més de 106.307 persones assalariades en el cas de la demarcació estudiada i 

en un 4,5% i 106.496 persones en el cas del conjunt català. 

El treball temporal no ha patit millor sort i també s’ha reduït en un 5,8% a Catalunya 

(38.546 persones assalariades menys) i un 2,7% a la província de Barcelona (12.7545 

persones assalariades menys). 

Taula 2.1.15 Variació de la població assalariada per sexes (2008-2019) 

    variació (N) variació (%) 

    Temporal Indefinit Total Temporal Indefinit Total 

Barcelona 

Homes -12.067 -127.494 -139.561 -5,2 -12,9 -11,5 

Dones -687 21.187 20.500 -0,3 2,5 1,9 

Total -12.754 -106.307 -119.061 -2,7 -5,8 -5,2 

Catalunya 

Homes -37.280 -144.978 -182.258 -10,9 -11,2 -11,1 

Dones -1.264 38.482 37.218 -0,4 3,6 2,6 

Total -38.544 -106.496 -145.040 -5,8 -4,5 -4,8 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

Respecte els resultats obtinguts a la província de Barcelona entre homes i dones, cal 

destacar la forta reducció del treball estable masculí, concretament en un 12,9% i més de 

127.000 assalariats amb contracte indefinit menys, mentre que les dones incrementen 

aquest tipus de contractació en un 2,5% i 21.187 dones assalariades amb contracte 

A Catalunya, en 11 anys cau 

el treball estable en un 4,5% 

i el temporal en un 5,8% 
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indefinit més que 2008. Altrament, si tenim en compte la contractació temporal, també els 

homes assalariats amb aquest tipus de contracte han disminuït en un 5,2% i entorn a 

12.000 homes, mentre que les dones també presenten resultats negatius, però més lleus, 

entorn a 700 dones i una reducció del 0,3% respecte el 2008. 

Pel que fa al conjunt català, tant homes com dones han reduït les xifres de contractació 

temporal, ells en un 10,9% i elles en un 0,4%. En canvi, pel que fa a la població 

assalariada indefinida, els homes han reduït en un 11,2%, mentre que les dones han 

incrementat en un 3,6% els llocs de treball estables. 

A grans trets, la reducció de llocs de treball temporals seria un indicador positiu si, a la 

vegada, s’incrementés la població assalariada amb contracte indefinit, ja que parlaríem 

d’una conversió en treball estable. No obstant, no és així, ja que la contractació indefinida 

també disminueix, evidenciant que no hi ha mostres de millora. En tot cas, el tret 

destacable és la tendència creixent de les dones en llocs de treball estables. 

Taula 2.1.16 Taxes de temporalitat per sexes (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 

2n trim 2008 19,1 22,7 20,7 20,8 23,1 21,9 

2n trim 2019 20,4 22,2 21,3 20,9 22,4 21,7 

variació en p.p* 1,3 -0,5 0,6 0,1 -0,7 -0,2 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). *punts percentuals 

 

L’anàlisi de les taxes de temporalitat deixa veure com l’evolució es manté pràcticament 

igual, només redueix 0,2 punts percentuals i el 2019, la taxa de temporalitat és del 21,7%, 

pel cas del conjunt català. Per contra, l’evolució a la província de Barcelona és d’augment 

de 0,6 punts percentuals fins arribar al 21,3% el segon trimestre de 2019. 

La informació desagregada per sexes mostra que si bé les dones, tant pel conjunt català 

com per la província de Barcelona han reduït la taxa de temporalitat en 0,7 i 0,5 punts 

percentuals menys respectivament, els homes han incrementat en 0,1 i 1,3 punts 

percentuals la taxa de temporalitat. 

Malgrat aquesta evolució, afavoridora per a les dones, la comparativa de taxes per sexes, 

continua evidenciant una major afectació de la temporalitat sobre les dones. El treball 

inestable recau en major proporció sobre les dones i per tant, la incidència de la 

inestabilitat les colpeja amb més força. 
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Efecte desànim 

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

població activa perquè no cerquen feina, tot i trobar-se en situació d’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 i la demostrada 

poca capacitat del mercat de treball per generar ocupació de qualitat, en els últims anys 

d’incipient recuperació. 

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

formular la pregunta, a les persones inactives entrevistades, 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 la conseqüent pèrdua de confiança fa que se la classifiqui com a 

inactiva perquè no cerca feina de manera activa. Dit això, aquesta part de la població 

inactiva no ho és per motius com trobar-se estudiant, ser jubilat o dedicar-se a les tasques 

de la llar, sinó perquè la poca capacitat del mercat de treball per generar oportunitats de 

treball fa que desisteixin de buscar una ocupació. En aquest escenari és quan es parla 

d’inactivitat forçosa. 

Taula 2.1.17 Evolució de la població desanimada 

  2n trim 2008 2n trim 2019 variació (N) variació (%) 

Barcelona 8.094 15.995 7.901 97,6 

Catalunya 10.757 19.495 8.738 81,2 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

A la província de Barcelona, el segon trimestre de 2008 hi havia 8.094 persones 

desanimades. Al llarg dels darrers onze anys, aquesta xifra ha augmentat fins a 

15.995 persones, un increment de 7.900 persones. (un 97,6% més). 

En el cas del conjunt català, la tendència també a l’alça, ha estat més lleu. 

Concretament, la població desanimada ha passat de 10.757 persones a 19.495. 

Això suposa un increment del 81,2% i gairebé 8.800 persones desanimades 

més que el 2008. 

Taula 2.1.18 Percentatge inactivitat forçosa (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

2n trim 2008 1,0 1,0 

2n trim 2019 1,3 1,1 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

Gairebé 20.000 persones 

pateixen efecte desànim a 

Catalunya per la pèrdua de 

confiança de part de la 

població treballadora i la 

poca capacitat del mercat de 

treball per generar ocupació 
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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 un 1% a un 1,1%. I en el cas de la província 

de Barcelona, la proporció de persones en aquesta situació ha passat de l’1% a l’1,3%. 

Aquests resultats, en xifres relatives poden semblar poc rellevants, però evidencien que hi 

ha una part de la població en edat de treballar que resta exclosa del mercat de treball per 

la poca confiança que genera la situació laboral i el context econòmic, però que sí que 

treballaria si l’escenari fos ben diferent. Aquestes persones, que s’han comptabilitzat en 

aquest apartat d’efecte desànim es tindran en compte en el següent apartat on s’analitza 

l’indicador de l’atur latent. 

 

2.2 Desajust del mercat de treball, l’atur latent 

L’atur latent és un indicador que contempla noves formes de comptabilitzar la manca de 

feina per part de les persones treballadores, anant més enllà de la forma oficial de calcular 

la desocupació. Cada cop són més els informes sobre mercat de treball que recullen el 

concepte labour slack, com Eurofound, que centra les seves anàlisis en fer emergir 

l’absència de feina en aquelles persones treballadores que, tot i no classificar-les com a 

persones aturades, sí que els manca una ocupació. Per altra banda també des del 

Boureau of Labor Statistics (BLS) es contempla aquesta mirada més àmplia per mesurar 

la desocupació real que hi ha al mercat de treball i el desajust existent entre oferta i 

demanda que pot afectar, com han establert diferents institucions internacionals (entre 

elles el Fons Monetari Internacional), l’evolució dels salaris. 

En base a aquestes aportacions, acotem aquest indicador a partir de definir diferents 

col·lectius: els inclosos a la definició oficial de l’atur, les persones desanimades + les 

persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació (ERO), les persones que 

treballen a jornada parcial involuntària i les persones que no cerquen feina però que 

desitgen i poden treballar, que serien les persones potencialment actives. 

La composició d’aquest concepte d’atur permet veure els efectes que comporta la 

destrucció d’ocupació de qualitat, sostinguda al llarg dels darrers anys, així com constatar 

l’existència d’un mercat de treball fortament deteriorat i inestable. 

En aquest sentit, s’ha analitzat l’evolució d’aquest indicador entre els segons trimestres de 

2008 i 2019 per veure els efectes de la crisi en l’ocupació i constatar que la lleugera 

recuperació del mercat de treball per la via de la reducció de la desocupació no és del tot 

certa i cal matisar. Aquesta anàlisi permet conèixer la situació i evolució d’un col·lectiu de 

persones treballadores a partir de les seves diferents situacions laborals que no són 

satisfetes. 
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Taula 2.2.1 Composició manca de feina (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

  2n trim 2008 2n trim 2019 2n trim 2008 2n trim 2019 

Persones desanimades + afectades per ERO's 8.170 18.324 12.660 22.690 

No busquen feina però poden i desitgen treballar 17.467 20.353 28.230 28.943 

Persones amb jornada parcial involuntària 74.118 165.040 99.796 214.423 

Persones en situació d'atur 205.165 310.087 292.576 429.332 

Total 304.920 513.804 433.262 695.388 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

La taula mostra la composició de l’indicador de l’atur latent i recull l’absència de feina de 

persones treballadores que treballen o estan desocupades o desanimades o classificades 

com a inactives. 

Gràfic 2.2.2 Evolució de la manca de feina (2008-2019) 

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

 

El gràfic mostra com, en onze anys, tots els col·lectius que es tenen en compte per 

elaborar l’indicador d’atur latent, han crescut de manera significativa. 
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Taula 2.2.3 Variació composició manca de feina (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

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

Persones desanimades + afectades per ERO's 10.154 124,3 10.030 79,2 
No busquen feina però poden i desitgen treballar 2.886 16,5 713 2,5 
Persones amb jornada parcial involuntària 90.922 122,7 114.627 114,9 
Persones en situació d'atur 104.922 51,1 136.756 46,7 
Total 208.884 68,5 262.126 60,5 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

L’anàlisi pel conjunt de Catalunya permet veure que les variacions més significatives, en 

pes relatiu, es troben en els casos de persones desanimades o afectades per un 

expedient de regulació d’ocupació i les persones treballadores a jornada parcial de 

manera involuntària. Respectivament, aquests col·lectius presenten un augment del 79,2% 

i del 114,9% en els darrers onze anys, el que representa en xifres absolutes un increment 

de 10.030 i de 114.627 persones. 

El col·lectiu que no cerca feina però que desitja i està disponible per treballar ha 

augmentat un 2,5% i poc més de 700 persones, mentre que les persones desocupades 

han incrementat en un 46,7% i més de 136.000 persones sense feina. 

L’anàlisi de la província de Barcelona deixa veure que existeix una tendència a 

incrementar de manera més intensa que el conjunt català. En aquest sentit, les persones 

desanimades augmenten en un elevat 124,3% i 10.154 persones i les persones amb 

jornada parcial involuntària ho fan en un significatiu 122,7% i 90.922 persones. Les 

persones en situació d’atur han incrementat en un 51,1% i 104.922 persones i del 

col·lectiu que no busca feina però pot i desitja treballar ho ha fet en un 16,5% i 2.886 

persones. 

Gràfic 2.2.4 Composició de la manca de feina a la província de Barcelona (2008-2019) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 
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Gràfic 2.2.5 Composició de la manca de feina a Catalunya (2008-2019) 

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

La composició de la manca de feina entre 2008 i 2019, a la província de Barcelona, ha 

variat significativament. Si bé el 2008 el pes de les persones en situació d’atur era del 

67,3% del total, el 2019 aquest percentatge és del 60,4%. Per contra, és destacable el pes 

de les persones amb jornada parcial involuntària, que passa del 24,3% del total el 2008 al 

32,1% del total el 2019. Les persones desanimades passen del 2,7% al 3,6%, mentre que 

les persones que no cerquen feina però que poden i desitgen treballar passen del 5,7% 

del total al 4%. 

L’evolució en aquests onze anys, deixa veure que la composició de l’atur latent a la 

província de Barcelona, ha variat significativament, prenent més protagonisme altres 

situacions laborals que no pas la situació d’atur. 

Pel conjunt català la tendència és similar destacant el menor pes de les persones en 

situació d’atur que passa del 67,5% al 61,7% del total en onze anys i, per contra, 

l’increment del pes relatiu de les persones treballadores amb jornada parcial involuntària 

que passa del 23% del total l’any 2008, al 30,8% del total el 2019. 

L’augment considerable del treball parcial involuntari juntament amb una major incidència 

del desànim, són l’evidència que la suposada recuperació del mercat de treball es tradueix 

en ocupació precària, pitjors condicions de treball i en un clar repartiment del treball, i no 

tant per la generació de llocs de treball estables a jornada completa. 
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Gràfic 2.2.6 Composició de la manca de feina per sexes a la província de Barcelona (2008-2019) 

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

La composició de la manca de feina desagregada per sexes a la província de Barcelona, 

evidencia clares diferències entre 2008 i 2019. El 2008, en el cas dels homes hi havia un 

83,9% del total que formava part del col·lectiu desocupat i només el 8,4% eren homes que 

treballaven a temps parcial de manera involuntària. El 7,7% restant, eren persones 

desanimades, afectades per expedients de regulació d’ocupació o persones que no 

cercaven feina però que podien i desitjaven treballar. 

La mateixa anàlisi per l’any 2019 i seguint amb els homes, permet veure com aquests han 

passat de ser el 83,9% al 69,1% del total en situació d’atur, mentre que han passat del 

8,4% a pujar fins a un elevat 21,5% d’homes que treballen a jornada parcial involuntària. 

Tant els homes desanimats, com els que no busquen feina han augmentat el seu pes 

relatiu en aquests anys. 

Pel que respecte les dones, aquestes presenten uns resultats ben diferenciats en relació 

als homes, així com també una evolució diferent al llarg d’aquests anys. Si bé el 2008, el 

53,1% de total eren dones desocupades, el 2019 el percentatge gairebé es manté estable 

amb un 53,3% del total. Per contra, de les dones treballant a jornada parcial involuntària 

es passa d’un 37,9% del total a un 40,6% del total, mentre que les dones disponibles per 

treballar tot i que no busquen feina, la proporció es redueix d’un 7% del total el 2008 a un 

3,2% del total el 2019. 
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Per tant, l’evolució és clarament diferent entre sexes al llarg del període analitzat, fent que 

la composició de l’atur latent a la província de Barcelona hagi variat, prenent un fort 

protagonisme la manca de feina a temps complet. 

Gràfic 2.2.7 Composició de la manca de feina per sexes a Catalunya (2008-2019) 

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

La mateixa anàlisi pel conjunt català i centrat en els homes, permet veure que la 

composició ha variat també i de manera considerable pel que fa al pes de les persones en 

atur. En aquest cas, es passa d’un 83,6% d’homes en atur el 2008 a un 71,5% del total el 

2019, mentre que prenen protagonisme els homes que treballen a jornada parcial de 

manera involuntària, passant d’un 7,7% del total el 2008 a un 20,2% del total el 2019. El 

cas dels homes desanimats guanyen pes, passant d’un 3,2% a un 3,8% i els que no 

cerquen feina però volen treballar redueixen del 5,5% del total al 4,5% el 2019. 

Les dones catalanes, al contrari, creixen en pes relatiu en el cas de les desocupades, 

passant d’un 53,5% del total el 2008 a un 53,9% del total el 2019, també guanyen pes les 

dones amb jornada parcial involuntària, ja que del 36,4% del total passen al 39,3% el 

2019. Es mantenen les dones desanimades en un 2,9% el 2019, només 0,2 punts més 

que el 2008 i finalment, el cas de dones que no cerquen feina però que voldrien treballar 

passa del 7,4% del total el 2008 al 3,9% el 2019. 

Per tant, també per l’àmbit català la composició de la manca de feina és be diferent entre 

sexes. 

L’anàlisi de l’atur latent constata que tot i la recuperació del mercat de treball, hi ha una 

tendència d’entrada a l’ocupació per la via de les jornades laborals curtes, intermitents, a 

la vegada que continua sent present l’efecte desànim i la inactivitat forçada. L’atur latent i 
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la seva tendència creixent, permet veure com la precarietat laboral també s’explica per la 

manca de feina, total o parcial i que els baixos salaris i les males condicions de treball fan 

que cada cop més persones tinguin la necessitat de complementar la seva jornada laboral. 

La inactivitat i la desconfiança en trobar una feina són també elements que s’expliquen per 

l’existència d’un mercat de treball deteriorat, amb moltes febleses i incapaç de generar 

ocupació sòlida i de qualitat. Aquesta anàlisi convida també a repensar les polítiques 

socials, d’ocupació i d’inversió pública, entre altres, per tal de revertir de manera real la 

situació d’un mercat de treball que segueix ancorat en la precarietat. 

 

2.3 Jornada laboral 

Parcialitat 

En aquest apartat s’ha volgut conèixer l’evolució dels tipus de jornada, parcial i completa, 

des del segon trimestre de 2008 a 2019 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 sota aquest 

tipus de jornada. Altrament, també s’ha volgut recollir el fenomen de la parcialitat 

involuntària, indicador clar de precarietat laboral i que, malauradament, caracteritza cada 

cop més l’ocupació a Catalunya. 

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

segon trimestre de 2019 és de 2.908.562. En onze anys hi ha hagut una reducció de 

282.581 persones que treballen a temps complert. Aquesta contundent caiguda suposa un 

8,9% menys. 

Taula 2.3.1 Població ocupada per tipus de jornada (2n trim 2019) 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

Jornada completa 2.152.300 305.315 164.304 286.643 2.908.562 

Jornada parcial 359.260 44.086 30.741 50.496 484.583 

Total 2.511.560 349.401 195.045 337.139 3.393.145 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

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

trimestre de 2019, és de 484.583 persones. En relació amb el 2008, aquesta xifra suposa 

un increment de 57.255 persones, és a dir, un 13,4% més. 
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Taula 2.3.2 Variació de la població ocupada per tipus de jornada (2008-2019) 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

  (N) 

Completa -211.846 -11.190 -16.666 -42.879 -282.581 

Parcial 36.623 3.929 5.853 10.850 57.255 

Total -175.223 -7.261 -10.813 -32.029 -225.326 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

  (%) 

Completa -9,0 -3,5 -9,2 -13,0 -8,9 

Parcial 11,4 9,8 23,5 27,4 13,4 

Total -6,5 -2,0 -5,3 -8,7 -6,2 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

A la província de Barcelona, en xifres relatives i en comparació al conjunt català, s’ha 

produït una reducció idèntica de la població ocupada que treballa a temps complert. A 

aquesta demarcació la reducció ha estat del 9% i 211.846 persones ocupades menys. 

Pel que fa a l’ocupació a jornada parcial i també a la demarcació analitzada, aquesta s’ha 

incrementat en un 11,4% i 36.623 persones ocupades, un augment menys intens que el 

conjunt català, però prou destacable i negatiu si es té en compte la davallada d’ocupació a 

temps complert. 

Taula 2.3.3 Taxes de parcialitat per sexes (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

  Home Dona Total Home Dona Total 

2n trim 2008 4,4 21,5 12,0 4,3 21,5 11,8 

2n trim 2019 7,5 21,6 14,3 6,9 22,4 14,3 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). 

 

Si analitzem l’evolució de la taxa de parcialitat al llarg del període estudiat, es 

pot veure la tendència creixent de l’indicador pel que fa al conjunt de la 

població i per a la demarcació de Barcelona. De fet, la incidència de la 

parcialitat ha augmentat de manera quasi idèntica, donant com a resultat un 

índex del 14,3%. 

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 15 punts percentuals en comparació als homes. I en segon lloc, si tenim en 

compte l’evolució de l’indicador, es pot veure en canvi, que són els homes els qui 

La taxa de parcialitat, el 

2019 a Catalunya se situa 

en un elevat 14,3%, 2,5 

punts percentuals més que 

el 2008 
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incrementen de manera més notable les taxes de parcialitat, tant pel conjunt català com 

per a la demarcació de Barcelona. 

Les dones de la província de Barcelona han augmentat la taxa de parcialitat en només 0,1 

punt percentual en onze anys, situant-se en un 21,6%, mentre que pel conjunt català la 

taxa de parcialitat femenina ha incrementat en 0,9 punts arribant al 22,4%. 

Ben diferent és el comportament masculí, ja que els homes ocupats de la demarcació de 

Barcelona, incrementen la taxa de parcialitat en 3,1 punts percentuals, arribant a una taxa 

del 7,5%, mentre que el global català augmenta 2,6 punts i se situa en un índex del 6,9% 

dels homes ocupats el 2019. 

Aquests resultats mostren que l’ocupació a temps parcial és protagonitzada 

majoritàriament per les dones i que, tot i la diferent evolució respecte els homes que 

redueixen les diferències entre sexes, elles continuen sent les més afectades pel treball a 

temps parcial. 

La taula mostra els motius pels quals es treballa a temps parcial i el més 

destacable és la proporció de gairebé 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 45,9% del total o el que és el mateix 

165.039 persones  que es troben en aquesta situació. I pel que fa al conjunt de 

Catalunya, la proporció és del 44,2% i representa 214.424 persones ocupades. 

Taula 2.3.4 Motius del treball a temps parcial (2n trim 2019) 

 
Barcelona Catalunya 

 
Total 

% sobre 
el total 

Total 
% sobre 
el total 

Desconeix el motiu 647 0,2 1.176 0,2 

Seguir cursos de formació 54.969 15,3 68.259 14,1 

Malaltia o incapacitat pròpia 2.117 0,6 4.847 1,0 

Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran 32.649 9,1 50.401 10,4 

Altres obligacions familiars o personals 19.693 5,5 31.705 6,5 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 165.039 45,9 214.424 44,2 

No voler una ocupació de jornada completa 30.264 8,4 44.603 9,2 

Altres raons 53.882 15,0 69.167 14,3 

Total 359.260 100,0 484.582 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). Nota: Els valors inferiors a 
6.000 no són significatius. 

 

Aquestes xifres mostren l’elevada parcialitat involuntària que pateix la població 

treballadora, ja que només un 9,2% del global català i un 8,4% de la demarcació de 

A Catalunya la taxa de 

parcialitat involuntària és d’un 

44,2% i més de 214.000 

persones desitjarien treballar a 

jornada completa 
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Barcelona, afirmen treballar a jornada parcial perquè no han volgut una ocupació a jornada 

completa. 

 

Taula 2.3.5 Motius de la parcialitat per sexes a la província de Barcelona (2n trim 2019) 

  Home Dona Total 

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

Desconeix el motiu  --  -- 647 0,2 647 0,2 

Seguir cursos de formació 16.517 17,1 38.452 14,6 54.969 15,3 

Malaltia o incapacitat pròpia 1.386 1,4 732 0,3 2.118 0,6 

Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran 1.828 1,9 30.820 11,7 32.648 9,1 

Altres obligacions familiars o personals 1.171 1,2 18.521 7,1 19.692 5,5 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 49.068 50,8 115.971 44,2 165.039 45,9 

No voler una ocupació de jornada completa 6.364 6,6 23.900 9,1 30.264 8,4 

Altres raons 20.336 21,0 33.546 12,8 53.882 15,0 

Total 96.670 100,0 262.589 100,0 359.259 100,0 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). Nota: Els valors inferiors a 
6.000 no són significatius. 

 

Les dades desagregades per sexes, a la província de Barcelona, evidencien que la 

parcialitat involuntària afecta més als homes que a les dones, en termes relatius. Ells 

declaren no haver pogut trobar una feina a temps complert en un 50,8% dels casos, 

mentre que elles ho fan en un 44,2%. Tot i que el percentatge és superior en el cas dels 

homes, cal destacar que en xifres absolutes són les dones les més nombroses. En 

aquesta situació trobem 115.971 dones front a 49.068 homes, xifres molt distants en 

detriment de les primeres. 

Un comportament ben diferenciat entre sexes també el trobem en el cas de treballar a 

jornada parcial per seguir cursos de formació. En el cas dels homes, un 17,1% del total 

dels ocupats a jornada parcial s’està formant, mentre que en el cas de les dones trobem 

un 14,6% del total de dones ocupades a temps parcial. 

Per contra, hi ha una major proporció de dones que treballen a temps parcial per cura 

d’infants o adults malalts, exactament hi ha un 11,7% de dones, o el que és el mateix, 

30.820 dones ocupades. La situació dels homes, en aquest cas, és testimonial ja que ni 

tan sols els resultats obtinguts són significatius i no es poden tenir en compte. 

Cal destacar que l’opció d’altres obligacions familiars o personals, que té a veure amb la 

conciliació, també és exclusivament femenina, ja que un 7,1% de dones a jornada parcial 

contemplen aquesta opció a l’hora de treballar a jornada parcial, mentre que els resultats 

pel cas dels homes tampoc són significatius. 
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Taula 2.3.6 Motius de la parcialitat per sexes a Catalunya (2n trim 2019) 

  Home Dona Total 

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

Desconeix el motiu  --  -- 1.176 0,3 1.176 0,2 

Seguir cursos de formació 22.000 17,9 46.259 12,8 68.259 14,1 

Malaltia o incapacitat pròpia 2.288 1,9 2.560 0,7 4.848 1,0 

Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran 2.305 1,9 48.095 13,3 50.400 10,4 

Altres obligacions familiars o personals 2.361 1,9 29.342 8,1 31.703 6,5 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 62.479 51,0 151.945 42,0 214.424 44,2 

No voler una ocupació de jornada completa 8.153 6,7 36.450 10,1 44.603 9,2 

Altres raons 23.011 18,8 46.156 12,8 69.167 14,3 

Total 122.597 100,0 361.983 100,0 484.580 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). Nota: Els valors inferiors a 
6.000 no són significatius. 

 

Els resultats pel conjunt de Catalunya, mostren una tendència similar a l’analitzada per a 

la demarcació de Barcelona. En el cas dels homes, i fixant-nos en la parcialitat 

involuntària, hi ha un 51% dels casos, mentre que en el cas de les dones aquesta xifra és 

del 42%. Malgrat el major pes relatiu dels homes, són les dones les més nombroses. 

Cal tenir en compte, la lleu proporció tant d’homes com de dones, que afirmen no voler 

una jornada a temps complert, en un 6,7% i un 10,1% 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 (13,3% del total de dones que 

treballen a jornada parcial) en comparació als homes, que, de la mateixa manera que a la 

demarcació de Barcelona, no tenen resultats rellevants de l’enquesta. 

En resum, es pot dir que hi ha una elevada proporció de persones que treballen a jornada 

parcial de manera involuntària, fet que denota insatisfacció per part de les persones 

treballadores, que desitjarien treballar més hores de les que ho fan. 

Taula 2.3.7 Evolució motius del treball a temps parcial (2008-2019) 

  Barcelona Catalunya 

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

Desconeix el motiu 647  -- 1.176  -- 
Seguir cursos de formació -11.665 -17,5 -13.280 -16,3 
Malaltia o incapacitat pròpia -1.631 -43,5 -1.513 -23,8 
Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran -8.292 -20,3 -7.851 -13,5 
Altres obligacions familiars o personals -36.429 -64,9 -43.333 -57,7 
No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 90.922 122,7 114.630 114,9 
No voler una ocupació de jornada completa -10.922 -26,5 -11.462 -20,4 
Altres raons 13.992 35,1 18.888 37,6 
Total 36.622 11,4 57.255 13,4 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). Nota: Els valors inferiors a 
6.000 no són significatius. 
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L’evolució entre el 2008 i 2019 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 (114,9% d’increment i 114.630 persones 

ocupades més) com per a la província de Barcelona (122,7% i 90.922 persones ocupades 

més) la involuntarietat del treball a temps parcial ha augmentat de manera exponencial i, 

en canvi, cau la xifra de persones que afirmen no voler una ocupació a temps complert. 

Exactament, aquesta reducció es concreta en un 26,5% en el cas de la demarcació de 

Barcelona i en un 20,4% en el cas del conjunt català. 

Altrament, també és destacable constatar la caiguda de persones que afirmen treballar a 

temps parcial per cura d’infants o malalts, tant a la província de Barcelona (20,3% de 

reducció i 8.292 persones ocupades menys) com al conjunt català (13,5% i 7.851 

persones). 

És doncs, un tret negatiu el fet que hi hagi cada cop més treballadors i treballadores a 

jornada parcial i que siguin les dones, amb molta 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 ocupades, es constata un clima laboral poc saludable. 

 

2.4 La qualificació dels llocs de treball 

En aquest apartat s’ha volgut conèixer el nivell de sobrequalificació que presenta part de 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 desajust entre nivell de formació assolit i l’ocupació que es duu a 

terme. 

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 
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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 

considerar-les 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 la Classificació nacional d’educació CNED2014, 

que estableix una 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. Aquest capítol fa una foto de la situació de 

sobrequalificació de les persones treballadores en el segon trimestre de 2019. 

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. 

Taula 2.4.1 Nivells de qualificació professional i nivells d’estudis (2n trim 2019) 

  

Analfabets i 
educació 
primària 

Educació 
secundària 
1a etapa 

Educació 
secundària 2a 

etapa 

Estudis 
superiors 

Total 

Barcelona 

Sense o baixa qualificació 57.995 228.950 99.796 44.488 431.229 

Qualificació mitjana 14.652 128.998 160.419 229.929 533.993 

Alta qualificació 1.237 35.894 74.623 689.129 800.883 

Serveis de restauració, personals i comerç 28.337 124.502 146.894 108.427 408.160 

Forces armades  --  --  - 669 669 

Total 102.221 518.344 481.732 1.072.642 2.174.934 

Catalunya 

Sense o baixa qualificació 84.246 301.312 136.411 65.350 587.319 

Qualificació mitjana 31.239 190.680 217.268 289.518 728.705 

Alta qualificació 2.074 50.973 104.302 870.145 1.027.494 

Serveis de restauració, personals i comerç 34.132 180.967 201.917 138.116 555.132 

Forces armades  --  --  -- 669 669 

Total 151.691 723.932 659.898 1.363.798 2.899.319 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). Nota: els valors inferiors a 
6.000 no són significatius. 
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La taula 2.4.1 ens dóna informació sobre la població assalariada a Catalunya 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 segon trimestre de 2019 hi ha 

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

escassa qualificació. Tanmateix, hi ha 229.929 persones assalariades amb el mateix nivell 

d’estudis que desenvolupen una ocupació de qualificació mitjana. 

Totes aquestes persones treballadores es poden considerar sobrequalificades pel desajust 

entre la seva formació i la qualificació dels llocs de treball que ocupen. I exactament, 

sumen un total de 374.213 persones sobrequalificades a la província de Barcelona. 

Pel conjunt català, es constata que hi ha 65.350 persones assalariades amb estudis 

superiors que es troben desenvolupant tasques que no requereixen de formació i 289.518 

persones assalariades que, amb el mateix nivell d’estudis assolit, tenen ocupacions de 

qualificació mitjana. 

També hi ha 136.411 persones assalariades que amb un nivell d’estudis secundaris de 

segona etapa, ocupen llocs de treball d’escassa o nul·la qualificació. 

En aquest sentit, es pot parlar de 491.279 persones assalariades que es 

troben en situació de sobrequalificació perquè ocupen llocs de treball que no 

requereixen del nivell de formació que han assolit. La taxa de 

sobrequalificació és d’un significatiu 17%. 

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. 

Taula 2.4.2 Nivells de qualificació i nivells d’estudis per sexes a la província de Barcelona 

(2n trim 2019) 

  

Analfabets i 
educació 
primària 

Educació 
secundària 
1a etapa 

Educació 
secundària 
2a etapa 

Estudis 
superiors Total 

Home 

Sense o baixa qualificació 27.209 135.391 60.361 26.148 249.109 

Qualificació mitjana 11.810 98.799 82.834 107.066 300.509 

Alta qualificació 1.237 23.157 40.678 314.988 380.060 

Serveis de restauració, personals i comerç 14.576 49.753 48.703 34.799 147.831 

Forces armades  --  --  -- 669 669 

Total 54.832 307.100 232.576 483.670 1.078.178 

Dona 

Sense o baixa qualificació 30.786 93.559 39.435 18.340 182.120 

Qualificació mitjana 2.842 30.199 77.585 122.858 233.484 

Alta qualificació   12.737 33.945 374.141 420.823 

Serveis de restauració, personals i comerç 13.761 74.749 98.191 73.628 260.329 

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

Total 47.389 211.244 249.156 588.967 1.096.756 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). Nota: els valors inferiors a 
6.000 no són significatius. 

Hi ha més de 491.000 

persones treballadores que 

pateixen sobrequalificació en 

el seu lloc de treball 
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Seguint el mateix mètode, es pot observar que hi ha 26.148 homes i 18.340 dones amb 

estudis superiors que es troben ocupant llocs de treball que no requereixen de formació 

per dur-los a terme. Altrament, hi ha 107.066 homes i 122.858 dones que, amb el mateix 

nivell d’estudis assolit, es troben ocupant llocs de treball de mitjana qualificació. 

També hi ha 60.361 homes i 39.435 dones amb estudis secundaris de segona etapa que 

ocupen feines amb escassa o nul·la 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 es tradueixen 

en un 18% d’homes (193.575 assalariats) i un 16,5% de dones (180.633 assalariades). 

En el cas del conjunt català, i també per sexes, hi ha 39.175 homes i 26.175 

dones amb estudis superiors que treballen en ocupacions que no 

requereixen formació. Amb el mateix nivell d’estudis, hi ha 127.940 homes i 

161.578 dones que ocupen llocs de treball amb un nivell de qualificació 

mitjana. 

Altrament, hi ha 82.234 homes i 54.177 dones que, amb un nivell d’estudis mitjà, es troba 

realitzant tasques de baixa o escassa qualificació. 

En el cas dels homes, hi ha 249.349 homes sobrequalificats, fenomen que afecta a un 

17,1% dels homes assalariats. En el cas de les dones, hi ha 241.930 assalariades en 

situació de sobrequalificació, el que representa un 16,7% del total de dones. 

Taula 2.4.3 Nivells de qualificació i nivells d’estudis per sexes a Catalunya (2n trim 2019) 

  

Analfabets i 
educació 
primària 

Educació 
secundària 
1a etapa 

Educació 
secundària 2a 

etapa 
Estudis 

superiors Total 

Home 

Sense o baixa qualificació 42.746 178.418 82.234 39.175 342.573 

Qualificació mitjana 26.207 147.508 116.803 127.940 418.458 

Alta qualificació 1.666 34.473 59.441 394.357 489.937 

Serveis de restauració, personals i comerç 16.037 70.719 67.814 48.503 203.073 

Forces armades  --  --  -- 669 669 

Total 86.656 431.118 326.292 610.644 1.454.710 

Dona 

Sense o baixa qualificació 41.500 122.894 54.177 26.175 244.746 

Qualificació mitjana 5.032 43.172 100.465 161.578 310.247 

Alta qualificació 408 16.500 44.861 475.788 537.557 

Serveis de restauració, personals i comerç 18.095 110.248 134.103 89.613 352.059 

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

Total 65.035 292.814 333.606 753.154 1.444.609 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'Enquesta de població activa (INE). Nota: els valors inferiors a 
6.000 no són significatius. 

 

A la província de Barcelona, 

els homes presenten una taxa 

de sobrequalificació superior a 

la de les dones 
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En aquest sentit, la sobrequalificació de les persones treballadores és un indicador més 

que contribueix a explicar la precarietat laboral via el desajust entre lloc de treball i 

formació de la persona treballadora. Aquesta situació, malauradament, està directament 

relacionada amb el malestar i la baixa satisfacció amb la feina. 

Per altra banda, la pèrdua de capital humà que suposa que moltes persones altament 

qualificades o especialitzades no tinguin cabuda en el mercat de treball ni el 

reconeixement laboral, on a més de jornades parcials involuntàries, alta temporalitat i 

baixos salaris, se suma el desajust entre formació i ocupació desenvolupada, determinen 

l’escassa qualitat del treball que defineix el nostre mercat de treball. 

Si bé és evident que la formació continua sent garantia per mantenir-se allunyat de  l’atur, 

en el nostre mercat de treball  tenim un clar desajust  entre els llocs de treball i els nivells 

de formació assolits per part de la classe treballadora. Mentre hi ha una part important de 

població treballadora a Catalunya, i en concret, a la província de Barcelona, apta i 

preparada per assumir ocupacions d’alt valor afegit que requereixen de formació 

especialitzada, aquestes persones es troben realitzant feines precàries o que no s’ajusten 

al seu currículum. 

 

2.5 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 (Institut Nacional d’Estadística). 

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 escala territorial inferior 

a l’autonòmica. 

Taula 2.5.1 Salari brut anual per sexes (en euros) 

  Homes Dones Total 

2017 28.323,31 21.801,47 25.180,45 

2016 27.572,76 21.110,34 24.454,64 

2015 27.514,06 20.946,56 24.321,57 

2014 27.447,71 20.324,88 23.927,17 

2013 27.684,30 20.740,55 24.253,73 

2012 27.836,40 20.931,07 24.436,39 

2011 28.025,61 20.799,94 24.499,32 

2010 27.601,00 21.042,14 24.449,19 

2009 26.901,30 20.467,14 23.851,31 

2008* 26.353,89 19.928,48 23.375,54 

Font: INE a partir de l'Enquesta anual d'estructura salarial. *ruptura de sèrie 
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Segons les darreres dades publicades per l’INE a partir de l’Enquesta d’estructura salarial, 

el 2017 el salari brut mitjà va ser de 25.180,45€. 

Si tenim en compte l’evolució en aquests darrers anys, es constata que el nivell salarial de 

2017 (dada més recent possible) és el més elevat assolit des de 2009, any d’inici de la 

sèrie i de referència. Concretament ha augmentat en 1.329,14€ (5,6% d’increment). En 

comparació al 2016 l’increment ha estat de 725,81€ (3% d’augment). Aquesta evolució 

mostra una contenció dels salaris des de 2009 fins a 2016 i, en canvi, a partir de 2017 

l’evolució creixent ha estat significativa. 

Taula 2.5.2 Salari brut anual (en euros) per sexes (2017) 

  Homes Dones Total 

Salari brut mitjà 28.323,31 21.801,47 25.180,45 

Percentil 10 11.820,25 7.759,96 9.176,86 

Primer quartil 17.760,96 12.586,62 15.053,96 

Mediana 24.473,89 18.865,83 21.719,75 

Tercer quartil 35.500,00 27.662,18 31.978,51 

Percentil 90 41.808,80 38.780,08 43.960,53 
Font: INE 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 se situa per sota o bé per sobre del salari indicat. 

En aquest cas, es pot veure que la meitat de la població treballadora, el 2017, cobrava 

menys de 21.719,75€. En el cas de les dones, la mediana se situava en 18.865,83€ i en el 

cas dels homes aquesta es trobava en 24.473,89€. 

Si tenim en compte la dada que ofereix el tercer quartil, es pot veure com el 75% de la 

població treballadora cobra menys de 31.978,51€. En el cas de les dones, el 75% se 

situava per sota dels 27.662,1€ i en el cas dels homes el mateix percentatge se situava 

per sota dels 35.500,0€ 

Finalment, destacar que només el 10% de la població treballadora cobra igual o més de 

43.960,53€ bruts anuals, mentre que també hi ha un 10% de la població treballadora que 

cobra menys de 9.176,86€. 

Les xifres desagregades per sexes, permet veure com les dones presenten uns imports 

sempre inferiors als dels homes, tant en els percentils com en la mediana. Aquests 

resultats, evidencien que les dones perceben uns ingressos menors que els dels homes, 

fet que s’explica, en part, perquè les jornades parcials i els menors salaris recauen en 

elles. 

El salari brut anual de les 

dones és significativament 

inferior al dels homes 
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Taula 2.5.3 Taxa i població en risc de pobresa en el treball (2013-2018) 

  Homes Dones Total 

  Total (N) Taxa (%) Total (N) Taxa (%) Total (N) Taxa (%) 

2018 254.300 13,9 239.600 15,0 493.900 14,4 

2017 219.900 13,3 171.500 11,1 391.400 12,2 

2016 215.100 12,6 167.400 11,2 382.500 12,0 

2015 186.200 11,5 157.300 10,9 343.500 11,2 

2014 166.900 10,5 179.600 13,1 346.500 11,7 

2013 183.600 11,5 152.200 11,2 335.800 11,4 
Font: Idescat. Institut d'estadística de Catalunya. 

 

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 7 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 que es va donar una ruptura de sèrie i per 

tant, un canvi en la manera d’obtenir les dades, fet que impedeix la comparativa dels anys 

anteriors a aquest. 

Així doncs, la taula permet veure l’evolució, en sis anys, de la incidència de la 

pobresa en el treball de la població treballadora, on es constata que si la taxa 

es va reduir lleugerament de 2013 a 2015, l’any 2016 presenta el punt 

d’inflexió amb un creixement constant de la taxa, fins a arribar, el 2018, a un 

elevat 14,4%, deixant 493.900 persones treballadores en risc de pobresa. Des 

de 2013 la taxa de pobresa en el treball ha incrementat 3 punts percentuals. 

Les dades desagregades per sexes permeten veure que el comportament ha estat ben 

diferent entre homes i dones. Si bé els homes tanquen el 2018 amb una taxa de pobresa 

en el treball del 13,9%, les dones arriben fins a un notable 15%. Respecte el 2013, ells 

han augmentat en 2,4 punts percentuals, mentre que elles ho han fet en 3,8 punts. 

Amb tot això, 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 probabilitat de caure en 

l’exclusió social malgrat tenir una feina. Enguany, s’evidencia que la precarietat no només 

es manté sinó que s’ha intensificat, i que tot i la millora del context econòmic, l’àmbit del 

treball ha quedat oblidat arrossegant atur crònic, feines precàries i inestables i insuficiència 

d’hores treballades, entre altres. 

La recuperació del mercat de treball, a més de creació d’ocupació, necessita d’estabilitat i 

millora de les condicions de treball, ja que de no ser així, cada cop hi haurà més persones 

vulnerables, abocades a la pobresa i l’exclusió social, sense possibilitat de revertir la 

A Catalunya la taxa de risc de 

pobresa en el treball 

ascendeix fins al 14,4% l’any 

2018 
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situació. No es pot reactivar el mercat de treball a costa d’asfixiar la classe treballadora, el 

contrari, calen mesures de fons, mesures estructurals que contribueixin a donar robustesa 

al mercat de treball, blindant-lo per futures crisis i convertint-lo en un veritable espai 

generador de drets de ciutadania. 

 

 

  



 

Una aproximació a la pobresa en el treball          36 
 

3. Llars i activitat laboral 

Al llarg d’aquest capítol descriurem la situació de les llars catalanes en relació a la situació 

laboral de les persones que hi viuen. Més en concret, situarem el nostre objecte d’estudi 

en aquelles llars en les quals les persones que hi viuen no disposen de cap ingrés de 

caràcter laboral. D’altra banda, també ens interessarà quina relació tenen aquestes 

persones en el mercat de treball, ja sigui per saber si es troben en situació de desocupació 

o d’inactivitat, així com també ens interessarà saber la intensitat en el treball d’aquestes 

persones. 

Com fem habitualment, presentarem les dades desagregades per sexes, ja que un cop 

més s’evidencia que aquesta és una variable que té importància atès que les dones 

gairebé sempre mostren pitjors resultats que els homes.  

D’altra banda, al final del capítol tractarem la situació de la pobresa a Catalunya, fent 

servir principalment la taxa AROPE, però també el concepte de llindar de la pobresa. 

Tal i com fem al llarg de l’informe, sempre que ha estat possible i la disponibilitat de dades 

ens ho ha permès, hem comparat les dades de Catalunya amb les de la província de 

Barcelona. D’aquesta manera podrem fer una aproximació per constatar si es produeixen 

diferències significatives de caràcter territorial. 

Amb aquest capítol oferirem una radiografia de les llars catalanes que ens permetrà 

copsar la seva composició i evolució, així com permetrà evidenciar les moltes dificultats 

que es troben quotidianament les persones que hi viuen. 

 

3.1. Llars sense ingressos laborals 

En aquest primer apartat abordem la situació d’aquelles llars en què cap de les persones 

que hi viu disposa d’ingressos d’origen laboral. Aquesta situació pot produir-se per la 

manca d’ingressos relacionada amb la manca d’un salari, però també per no tenir 

ingressos provinents de prestacions contributives, que han requerit d’una carrera de 

cotització prèvia. Aquesta conceptualització implica que en aquest grup podem trobar 

persones que percebin una prestació no contributiva o un subsidi de caràcter assistencial 

però, en canvi, queden excloses d’aquesta classificació les persones que perceben un 

salari o una prestació contributiva. 

A la taula es posa de manifest l’important augment del nombre de llars sense ingressos 

laborals al llarg del període estudiat. En concret veiem com a Catalunya el 2019 hi ha 

90.440 llars en les quals no hi ha cap persona que percebi ingressos de caràcter laboral. 
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Aquesta xifra suposa un augment de 31.432 llars (un 53,3% en termes percentuals) en 

relació al 2008. 

Taula 3.1.1. Llars sense ingressos laborals (2008-2019) 

  2008 2019 variació (N) variació (%) 

Catalunya 59.008 90.440 31.432 53,3 

Barcelona 41.399 60.097 18.698 45,2 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Enquesta de població activa (INE) 

 

En el cas de la província de Barcelona, també s’ha produït un augment considerable de 

les llars sense ingressos laborals, tot i que proporcionalment menor que el referit a nivell 

de Catalunya. En concret, l’augment percentual a la província de Barcelona durant el 

període 2008-2019 ha estat del 45,2%.  

A continuació complementarem la informació anterior aportant dades de l’evolució del 

nombre de persones que viuen en llars sense ingressos  laborals i observant les 

diferències per sexe. 

Taula 3.1.2. Persones que viuen en llars sense ingressos laborals, per sexes (2008-2019) 

  2008 2019     

  Homes Dones Total Homes Dones Total Variació (N) Variació (%) 

Catalunya 47.246 55.147 102.393 81.522 85.765 167.287 64.894 63,4 

Barcelona 31.414 38.794 70.208 50.481 56.444 106.925 36.717 52,3 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Enquesta de població activa (INE) 

 

Com s’aprecia a la taula adjunta, en els darrers anys s’ha produït un increment molt elevat 

del nombre de persones que viuen en llars en les quals cap de les persones que hi viu 

percep ingressos de caràcter laboral. En concret, veiem que a Catalunya, el 2019, hi ha 

167.287 persones que viuen en llars sense ingressos laborals, 64.894 persones més (el 

63,4%) que el 2008. 

A nivell de la província de Barcelona, també trobem un increment considerable tot i que de 

menor proporció que en el cas de Catalunya. En concret, el 2019 hi havia 106.925 

persones en aquest tipus de llars, 36.717 persones més que el 2018, la qual cosa suposa 

un increment del 52,3% en termes relatius. Aquest increment, tot i que molt elevat, és 

considerablement menor que l’augment percentual a nivell de Catalunya que, com s’ha 

vist, era del 63,4%. 

Resulta interessant comprovar les diferències de les dades per sexes ja que, en aquest 

cas, veiem que tant per la província de Barcelona com pel conjunt de Catalunya, les dones 

registren pitjors resultats que els homes. En concret, el 2019 a Catalunya hi ha 4.243 

En els darrers anys ha 

augmentat de manera 

alarmant (53,3%) el nombre 

de llars a Catalunya en les 

quals les persones que hi 

viuen no perceben ingressos 

de caràcter laboral 
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dones més que no pas homes, vivint en llars sense ingressos laborals. A la 

província de Barcelona però l’increment de dones encara ha estat més 

pronunciat ja que el 2019 hi ha 5.963 dones més que homes. És significatiu 

doncs, que Barcelona registri un major augment de dones en aquesta situació, 

no només en termes relatius, sinó fins i tot en termes absoluts, la qual cosa 

posa de manifest una major afectació de les dones de la província de 

Barcelona en aquesta situació. 

Si bé fins ara hem contemplat les dades en relació al conjunt de persones que vivien en 

llars sense ingressos laborals ara centrarem l’anàlisi en aquelles que tenen 16 anys i més, 

és a dir, en aquelles que tenen edat legal per poder treballar i, per tant, són persones 

potencialment treballadores. 

Atès que estem investigant la composició de les llars que no reben ingressos de caràcter 

laboral, exclourem d’aquest apartat les persones ocupades i que, per tant, perceben 

ingressos de caràcter laboral, i únicament recollirem les dades d’aquelles persones que 

tinguin com a mínim 16 anys i estiguin aturades o bé en situació d’inactivitat. Aquestes 

dades ens serviran per complementar l’apartat anterior i ens oferiran una imatge més 

acurada de la composició de les llars sense ingressos laborals. 

Taula 3.1.3. Persones de 16 anys i més que viuen en llars sense ingressos laborals, per sexes 
(2008-2019) 

    2008 2019     

    Homes Dones Total Homes Dones Total 
Variació total 

(N) 
Variació 

(%) 

Catalunya 

Aturats 16.639 10.503 27.142 31.030 17.747 48.777 21.635 79,7 

Inactius 25.021 35.965 60.986 35.120 51.628 86.748 25.762 42,2 

Total 41.660 46.468 88.128 66.150 69.375 135.525 47.397 53,8 

Barcelona 

Aturats 11.145 8.452 19.597 17.707 11.537 29.244 9.647 49,2 

Inactius 17.868 25.314 43.182 23.021 35.429 58.450 15.268 35,4 

Total 29.013 33.766 62.779 40.728 46.966 87.694 24.915 39,7 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Enquesta de població activa (INE) 

 

La taula ens mostra com al llarg del període estudiat ha augmentat el nombre de persones 

de 16 anys i més que viuen en llars sense ingressos de caràcter laboral. Com es veu, 

aquest increment es dona en totes les categories (tant persones aturades com en situació 

d’inactivitat)  i afecta, tot i que de manera desigual, a les persones que viuen a la província 

de Barcelona com al conjunt de Catalunya. De la mateixa manera i com veurem, també 

afecta desigualment a dones i homes.  

Les dones, especialment les 

que viuen a la província de 

Barcelona, continuen sent 

majoritàries en les llars en 

les que no hi ha cap mena 

d’ingrés de caràcter laboral 
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En concret, a Catalunya el 2008 hi havia 88.128 persones en edat laboral vivint en llars 

sense ingressos laborals, mentre que el 2019 aquestes han estat 135.525, la qual cosa 

suposa un increment total de 47.397 persones i un augment relatiu del 53,8%.  

Cal destacar també l’elevat increment en termes relatius de les persones aturades dins 

d’aquest grup, ja que aquest col·lectiu ha crescut en un 79,7% durant aquest període, 

mentre que les persones inactives ho feien en una proporció del 42,2%. 

A la província de Barcelona també s’ha produït un increment considerable, tot i que de 

menor envergadura que el registrat a nivell de Catalunya. En concret, l’augment 

percentual total (persones aturades i inactives) ha estat del 39,7%, 14,1 punts percentuals 

per sota de l’augment a nivell de Catalunya, que havia estat del 53,8%. En canvi, les 

persones aturades han incrementat percentualment en el 49,2% i les inactives en el 

35,4%. 

En quant a la distribució per sexes veiem com, tant a Catalunya com a la 

província de Barcelona, hi ha més dones que homes formant part de llars sense 

ingressos laborals. Tot i així, estan distribuïdes desigualment entre les diverses 

categories ocupacionals. En concret, hi ha més dones inactives que no pas 

homes però, en canvi, hi ha més homes aturats que no pas dones. En el cas 

concret de Catalunya, el 2019 hi havia 17.747 dones aturades per 31.030 

homes en la mateixa situació i 51.628 dones en situació d’inactivitat per 35.120 

homes. 

Gràfic. 3.1.1. Distribució per categoria laboral del nombre de persones de 16 anys i més que viuen en 

llars sense ingressos laborals, per sexes (2008-2019) 

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

 

Una altra variable que ens interessa analitzar és la relativa al temps que porten en cerca 

de feina les persones que viuen en llars sense ingressos de caràcter laboral. Aquest 

indicador és especialment important perquè sabem que les dificultats per trobar feina 

augmenten considerablement a mesura que es perllonga en el temps la situació de 

desocupació. D’aquesta manera, les persones en situació d’atur de llarga durada (més un 

any) o de molt llarga durada (més de dos anys) es troben amb majors dificultats per tornar 

a incorporar-se al mercat laboral, amb el consegüent risc de desqualificació professional i 

de que les competències professionals adquirides prèviament es vagin quedant obsoletes, 

dificultant encara més la seva ocupabilitat. Val a dir, que també hi ha un risc important  

que les persones en situació d’atur de llarga durada acabin desanimant-se i esdevinguin 

estadísticament catalogades com a població inactiva i no com a població aturada. Això és 

perquè l’EPA estableix uns criteris molt restrictius pels quals defineix qui forma part de la 

població aturada i qui no i, per aquest motiu, podrien acabar constant com població 

inactiva tot i voler treballar, quedant d’aquesta manera invisibilitzades a nivell estadístic. 

D’altra banda, aquest indicador també és important perquè ens serveix com a termòmetre 

per detectar el volum de persones en situació d’atur de llarga durada que corren el risc de 

cronificar la seva situació i caure en situacions de vulnerabilitat social, si no millora el 

context econòmic general i si no s’activen les polítiques econòmiques, d’ocupació i socials 

adequades. 
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Taula 3.1.4. Temps de cerca de feina de les persones que viuen en llars sense ingressos laborals 

(2008-2019) 

    2008 2019     

    Total % Total % Variació total (N) Variació total (%) 

Catalunya 

Fins a 1 any 22.294 82,1 28.291 58,0 5.997 26,9 

D'1 a 2 anys 2.410 8,9 7.158 14,7 4.748 197,0 

Més de 2 anys 2.438 9,0 13.329 27,3 10.891 446,7 

Total 27.142 100 48.778 100 21.636 79,7 

Barcelona 

Fins a 1 any 16.323 83,3 18.127 62,0 1.804 11,1 

D'1 a 2 anys 1.135 5,8 3.704 12,7 2.569 226,3 

Més de 2 anys 2.138 10,9 7.414 25,4 5.276 246,8 

Total 19.596 100 29.245 100 9.649 49,2 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Enquesta de població activa (INE). Nota: Els valors inferiors a 6000 no són 
estadísticament significatius 

 

A la taula adjunta es pot apreciar la distribució de les persones aturades que viuen en llars 

sense ingressos laborals en relació al  temps que porten en cerca de feina. En l’àmbit de 

Catalunya, veiem com durant el 2019 el gruix de persones (58%) es concentrava en el 

grup de persones que porten menys d’un any buscant feina. El 14,7% correspon a les 

persones que porten entre un i dos anys buscant feina i el 27,3% -gairebé el doble- 

correspon a les persones que porten més de dos anys en situació d’atur. Cal destacar 

aquest elevat percentatge de persones que es troben en situació d’atur de molt llarga 

durada (més de dos anys) i ens ha d’alertar del risc de cronificació d’aquest col·lectiu de 

13.329 persones en la seva situació. 

A la província de Barcelona, les dades del 2019 són semblants tot i que lleugerament 

menys negatives que les del conjunt de Catalunya,  atès que és major el volum de 

persones aturades de curta durada i lleugerament menor els percentatges de persones 

que formen part dels grups de persones aturades de llarga i molt llarga durada. En 

concret, el 62% de persones aturades que viuen en llars sense ingressos laborals a la 

província de Barcelona, porten un any o menys a l’atur. La resta de persones es 

concentren entre les persones aturades de llarga i molt llarga durada.  

Si examinem la variació registrada durant el període 2008-2019 trobem diferències molt 

significatives, tant a la província de Barcelona com al conjunt de Catalunya. En primer lloc, 

la diferència més destacable és que, si bé en tots dos períodes el gruix de la població es 

concentrava en el grup de persones que portaven fins a un any a l’atur, el 2008 ho feia 

amb major intensitat. Aquesta situació sembla lògica, tenint en compte que el 2008 

marcava l’inici de la crisi econòmica i, per tant, és lògic que les persones que anaven 

perdent la seva feina encara portaven poc temps en situació de desocupació. D’aquesta 

manera, el 2008 el 82,1% a Catalunya i el 83,3% a Barcelona formaven part del col·lectiu 
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d’aturats de curta durada. En canvi, el 2019, aquest percentatge s’ha reduït 

considerablement i és del 58% per Catalunya i del 62% per la província de Barcelona.   

A la província de Barcelona no podem analitzar en detall la composició de la 

població en relació al temps que porten cercant feina per manca de dades 

suficients, però sí que es constata que, tal i com passa en el cas de Catalunya, 

s’ha produït una disminució en el grup de persones aturades de curta durada, 

amb la qual cosa s’evidencia també l’acumulació de més persones en aquelles 

categories que impliquen més temps de cerca de feina.    

A continuació abordarem una altra variable que ens permetrà enriquir la nostra anàlisi. En 

aquest apartat descriurem quina és la població que viu en llars amb una intensitat de 

treball molt baixa. Aquest concepte, que ja vam incorporar en l’informe publicat l’any 

passat en relació al 2018, fa referència a aquelles persones en edats compreses entre els 

0 i els 59 anys que viuen en llars on els adults (entesos com aquelles persones entre 18 i 

59 anys, excloent estudiants) han treballat fent servir menys del 20% del seu potencial de 

treball durant l’any en curs. D’aquesta manera, aquest concepte transcendeix la dicotomia 

clàssica entre ocupació i desocupació i ens dona pistes de la magnitud d’aquelles 

persones clarament subocupades, atès que treballen fent servir una petita part del seu 

potencial de temps disponible. 

A nivell metodològic hem d’advertir però que, en aquesta ocasió, treballarem amb dades 

del 2018 i no del 2019 atès que són les darreres disponibles per aquesta variable.  

Gràfic 3.1.2. Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa, en percentatge (2008-2018) 

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

Al gràfic s’aprecia amb nitidesa com al llarg del període estudiat ha anat augmentant 

progressivament el pes relatiu de la població que viu en llars amb intensitat de treball molt 
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baixa. Destaquem el 2014 com a punt d’inflexió, ja que va ser el moment més negatiu, 

amb el 12% de persones a Catalunya vivint en aquesta situació i el 17,1% al conjunt del 

territori espanyol. A partir d’aquest any la situació comença a recuperar-se i va disminuint 

progressivament el percentatge d’aquest col·lectiu en relació a la població total. En tot cas, 

les darreres dades del 2018 situen a Catalunya i a Espanya encara per sobre dels nivells 

de 2008, així que podem dir que tampoc en relació a aquesta variable encara no s’han 

pogut superar els efectes de la crisi. 

Taula 3.1.5. Població total que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa (2008-2018) 

  Catalunya Espanya 

2018 324.000 3.701.000 

2017 490.000 4.446.000 

2016 406.000 5.188.000 

2015 497.000 5.426.000 

2014 679.000 6.036.000 

2013 621.000 5.604.000 

2012 667.000 5.137.000 

2011 676.000 4.810.000 

2010 586.000 3.897.000 

2009 391.000 2.730.000 

2008 329.000 2.349.000 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Enquesta de població activa (INE) 

Quan analitzem les dades en termes absoluts podem apreciar amb major concreció 

l’elevat nombre de persones que s’han vist en aquesta situació, tot i situant de nou l’any 

2014 com el moment més dramàtic, amb 679.000 persones a Catalunya i 6.036.000 a 

Espanya, vivint en llars amb intensitat de treball molt baixa. Cal destacar però com la 

situació ha anat millorant i finalment, el 2018, s’ha recuperat a Catalunya (no així a 

Espanya) els nivells previs a l’inici de la crisi. En aquest sentit, és remarcable l’important 

descens que es dona entre el 2017 i el 2018, en la que, en el cas de Catalunya, es dona 

una variació negativa de 166.000 persones menys en aquesta situació. Cal alertar que 

aquesta millora només es dona quan analitzem els nombres absoluts ja que, com hem vist 

abans, quan fem la comparativa en termes percentuals, això no passava. L’explicació rau 

en que els darrers anys, ha anat augmentant el nombre total de llars, tant a Catalunya com 

a Espanya. Aquest increment del nombre de llars fa que les dades relatives es vegin 

alterades i obtinguem una lectura diferent quan analitzem les dades en termes relatius o 

en termes absoluts.   

Cal destacar també que, tot i que Catalunya i Espanya han seguit una evolució paral·lela 

de creixement d’aquest nombre de persones així com de decreixement a partir del 2014, 

Catalunya ha reduït el nombre de persones en aquesta situació de manera més acusada 

que el conjunt de l’estat. Això que, sens dubte, és un bon símptoma, no ens ha de fer 
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caure en una actitud complaent. Ans el contrari, el fet que el 2018 hi hagi 

324.000 persones a Catalunya i 3.701.000 al conjunt de l’estat, vivint en 

llars amb una intensitat de treball molt baixa, és molt preocupant i ens fa 

exigir que s’activin polítiques adequades a donar resposta a aquesta 

infrautilització de la força de treball. 

 

3.2. Taxa de risc de pobresa i exclusió social 

En aquest darrer apartat del capítol estudiarem l’evolució del risc que tenen les persones 

de viure situacions de pobresa o exclusió social. Per mesurar aquesta variable farem 

servir la taxa AROPE (En Risc de Pobresa i Exclusió Social en les seves sigles en anglès). 

Aquest indicador es fa servir habitualment per mesurar aquest risc i té l’avantatge de ser 

un indicador harmonitzat pel conjunt de països de la Unió Europea, facilitant d’aquesta 

manera la comparació entre aquests països. D’altra banda, la taxa AROPE és un indicador 

multidimensional, que incorpora altres variables a banda de la pobresa (entesa aquesta 

com un nivell de renda insuficient en relació a la societat en la que es viu, després de 

rebre transferències socials). Per aquest motiu, aporta també informació sobre la privació 

de béns materials i sobre la baixa intensitat de treball en la llar en la que es viu, variable 

que acabem d’analitzar en l’apartat anterior. Es tracta doncs d’un indicador sintètic, que 

recull informació diversa i la sintetitza per oferir-nos una idea més precisa sobre el nombre 

de persones que hi ha en un moment determinat en risc de viure situacions de pobresa o 

exclusió social. 

Per tal d’obtenir una perspectiva temporal que ens permeti copsar l’evolució del risc de 

pobresa o exclusió social analitzarem el període comprés entre el 2013 i el 2018, que són 

les darreres dades disponibles. D’altra banda, les dades que farem servir estaran 

acotades al col·lectiu comprès entre els 16 i 64 anys, ja que d’aquesta manera, 

focalitzarem l’anàlisi en aquelles persones que estan en edat laboral evitant que les dades 

es puguin veure distorsionades si haguéssim optat per incloure persones d’altres franges 

d’edat. 

La taula ens mostra com des del 2013 es va anar produint un creixement del nombre de 

persones en situació de risc fins el 2014, any en que es va assolir el màxim de persones 

registrades en aquesta situació. En concret, el 2014 havien 1.319.500 persones a 

Catalunya en risc de pobresa o exclusió social. Els anys 2015 i 2016 van continuar la 

dinàmica de disminució de persones en situació de risc, però el 2017 es va trencar 

aquesta tendència i va començar a haver un repunt arribant fins a 1.152.000 persones. El 

2018, que és l’any del que tenim les darreres dades disponibles, semblaria que es va 

consolidant aquesta tendència, ja que es torna a incrementar el nombre de persones en 

Malgrat haver reduït el nombre 

de persones que viuen en llars 

d’intensitat de treball molt baixa, 

a Catalunya el 2018 encara hi 

ha 324.00 persones en aquesta 

situació 
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situació de risc, arribant fins a 1.171.300 persones. Aquesta dada suposa el 24,4% 

respecte al total de persones que viuen a Catalunya i que tenen entre 16 i 64 anys. 

Taula 3.2.1. Taxa i població de 16 a 64 anys en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya 

(taxa AROPE), per sexes 

    Homes Dones Total 

2018 
Total 547.100 624.300 1.171.400 

% 22,9 25,9 24,4 

2017 
Total 580.200 572.500 1.152.700 

% 24,4 24,0 24,2 

2016 
Total 531.200 592.300 1.123.500 

% 22,3 24,8 23,6 

2015 
Total 582.700 609.700 1.192.400 

% 24,1 25,4 24,7 

2014 
Total 624.300 695.200 1.319.500 

% 25,8 28,9 27,3 

2013 
Total 628.300 636.400 1.264.700 

% 25,6 26,2 25,9 
Font: Enquesta de condicions de vida (INE) 

 

Quan fem l’anàlisi incorporant la variable sexe, veiem com les dones es veuen 

sistemàticament més castigades que els homes. En concret, a tots els 

exercicis, excepte el 2017, les dones presenten taxes més elevades que els 

homes en quant a trobar-se en situació de risc. En aquest sentit, les dades 

més recents, corresponents al 2018, ens indiquen que les dones en edat 

laboral en situació de risc eren el 25,9%, mentre que pel col·lectiu masculí la 

taxa de risc era del 22,9%. Així doncs, un cop més constatem com les dones 

es troben en una situació més desafavorida que els homes, tant en el mercat de treball 

com en la societat en general. 

Hem de tornar a insistir que quan s’analitzen dades sobre pobresa, cal tenir present que la 

pobresa és un concepte relatiu, ja que s’ha de mesurar i comparar en relació a la societat 

que s’està estudiant, en aquest cas, la societat catalana. Per aquest motiu, un context 

econòmic de baixos salaris, conseqüència de les polítiques de devaluació salarial, com és 

el del període analitzat, pot fer que les dades ofereixin una visió menys negativa del que 

realment és la situació. 

Un altre indicador útil per analitzar la pobresa i que complementa a la taxa AROPE és el 

de la població que se situa per sota del llindar de la pobresa. Aquest indicador únicament 

mesura la pobresa en la seva concepció clàssica, entesa com a manca d’ingressos 

Una quarta part de la 

població catalana (24,4%) 

es troba en situació de 
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suficients. Per tant, és menys complet que la taxa AROPE, tot i que també ens aporta 

informació interessant i complementària a aquesta taxa. 

Per tal de fer operatiu aquest indicador, s’ha establert un llindar a partir del qual s’ha 

consensuat a nivell europeu que marca la diferència entre tenir ingressos suficients o no. 

Aquest llindar s’ha situat entorn el 60% de la mediana d’ingressos nets per unitat de 

consum. La mediana seria l’estadístic que mesura quin és el valor que ocupa la posició 

central en una distribució si les ordenéssim de menor a major. Com les distribucions 

salarials es veuen molt afectades pels valors extrems, s’acostuma a fer servir la mediana 

com a estadístic en comptes de la mitjana, que sí que es veu distorsionada per aquests 

valors més extrems. D’aquesta manera, a més, el llindar es contextualitza en relació als 

ingressos del país en qüestió. 

Taula 3.2.2. Població situada per sota del llindar de la pobresa a Catalunya (2014-2018) 

 

Nombre persones  Percentatge 

2018 10.981,4 21,3 

2017 10.096,5 20,0 

2016 10.054,4 19,2 

2015 9.667,3 19,0 

2014 9.767,4 20,9 
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE 

 

Per Catalunya, el valor que marca el 60% de la mediana d’ingressos nets per unitat de 

consum seria de 10.981,4€ anuals pel 2018. Això vol dir que totes les persones 

(ponderades com a unitats de consum, és a dir, tenint en compte el nombre de persones 

que viuen en una llar i si aquestes són persones adultes o menors) que el 2018 haguessin 

tingut ingressos per sota d’aquest límit es consideraria que es trobarien per sota del llindar 

de la pobresa. Durant el 2018, a Catalunya el 21,3% de persones es trobaven en aquesta 

situació. 

És preocupant també l’evolució d’aquest indicador ja que, com mostra la taula adjunta, el 

2015 semblava que s’iniciava una certa recuperació però el 2016, el percentatge de 

persones per sota del llindar de la pobresa va augmentar lleugerament i el 2017 i el 2018, 

aquesta diferència es va accentuar sensiblement. En concret, durant el 2017 la població 

que es situava per sota d’aquest llindar representava el 20% del total de la població 

catalana, mentre que el 2018 va passar a ser del 21,3%. Sens dubte, un important 

augment que, sumat al comportament que hem vist en relació a l’evolució de la taxa 

AROPE, evidencia que la situació, lluny de millorar, s’està cronificant i accentuant. 

  



 

Una aproximació a la pobresa en el treball          47 
 

4. Protecció per atur  

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 2019. El mes que s’utilitza com a referència és el juny i, en alguns 

casos, el segon trimestre de cada any. 

Pel que fa al contingut del capítol, el primer apartat exposa la variació de les prestacions 

més habituals: la prestació d’atur contributiva, el subsidi d’atur i la Renda Activa d’Inserció 

(RAI). També es mostren dades del Programa d’Activació per a la Ocupació, una prestació 

amb caràcter excepcional, que es va crear l’any 2015.  

En el segon apartat es comparen dos indicadors que se solen utilitzar per estudiar el nivell 

de protecció de les persones desocupades: per una banda, 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 en situació d’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 dedicada 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 de conjunt 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 de les persones que 

podent i volent treballar, han perdut la seva feina de manera temporal o definitiva o han 

vist 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 l’objectiu 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, 

                                                      
1 Definició del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE). 
2 Definició del SEPE. 
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perfeccionament, orientació, reconversió i inserció professionals adreçades als 

treballadors i treballadores a l’atur. 

El Programa Renda Activa d’Inserció3 (RAI) té com a finalitat principal augmentar 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 aquest col·lectiu. 

Per últim, el Programa d’Activació per a l’Ocupació4 és un programa específic i 

extraordinari de caràcter temporal adreçat 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. Aquest programa s’extingia a finals d’abril de 2018 però un decret posterior 

del mes d’agost, va possibilitar la incorporació al programa d’aquelles persones que 

estaven registrades, però havien causat baixa temporal per algun dels motius previstos al 

decret de creació de la prestació. És per aquest motiu que no es generen nous beneficiaris 

i per això les dades de perceptors d’aquesta prestació és tan reduïda. 

 

4.1 Evolució dels diferents tipus de prestacions 

Tal com mostren les dades de juny del 2019, el total de persones que se’n beneficien 

d’alguna de les prestacions per atur existents a Catalunya suma 217.102 efectius, un 9,5 

% menys que el mateix mes del 2008. El 74,4 % d’aquestes persones viuen a la província 

de Barcelona, el que en xifres absolutes significa 161.440 persones. La població que 

percep aquests ajuts a la província de Barcelona ha disminuït un 11,6 % (-21.258 

persones) respecte del 2008. 

Tot i la disminució del volum de població beneficiària de prestacions en el període 2008-

2019, el cert és que els tres tipus de prestacions d’atur més habituals presenten 

variacions, tant en l’àmbit provincial com en el conjunt de Catalunya. En el cas de la 

prestació contributiva, a la província de Barcelona s’evidencia una forta davallada de 

48.493 persones perceptores de la prestació durant aquest període, que en termes 

percentuals significa un 35,1 % menys, passant de 138.085 persones el 2008 a 89.592 

persones beneficiàries el 2019.  

Aquesta caiguda de la prestació contributiva es contraposa amb l’augment que han 

experimentat tant el subsidi d’atur com la RAI. Així, els perceptors i perceptores del subsidi 

                                                      
3 Definició del SEPE. 
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d’atur de la província de Barcelona han augmentat en 20.106 persones (un 47,2 % més), 

passant de 42.581 persones beneficiàries el 2008, a 62.687 persones el 2019. La RAI ha 

augmentat en 7.126 efectius (un 350,7 % més) i el 2019 suma 9.158 persones 

beneficiàries.  

Pel que fa al conjunt de Catalunya, les diferents prestacions per desocupació mostren un 

comportament similar al que hem mostrat en l’àmbit provincial. Així, el nombre de 

persones que reben una prestació contributiva s’ha anat reduint gradualment entre el 2008 

i el 2019, perdent 63.075 efectius (un 34,9% menys), fins a registrar un total de 117.842 

persones el juny del 2019. En canvi, el subsidi d’atur a Catalunya, experimenta un 

creixement passant de 56.415 persones beneficiàries el 2008 fins arribar a les 86.112 

beneficiàries que es comptabilitzen actualment. Les persones que perceben aquest ajut 

han pujat en 29.697 efectius (un 52,6 % més). En el cas de la RAI, el nombre de 

beneficiaris i  beneficiàries ha crescut en 10.491 persones, de manera que el 2019 dona 

cobertura a 13.142 persones.  

Taula 4.1.1 Persones beneficiàries de prestacions per atur (2008-2019) 

        Variació (2008-2019) 

    2008 2019 N % 

Província Barcelona  

Prestació contributiva 138.085 89.592 -48.493 -35,1 
Subsidi d'atur 42.581 62.687 20.106 47,2 
Renda Activa d'Inserció 2.032 9.158 7.126 350,7 
Programa d'Activació per a l'Ocupació 0 3 3 - 
Total 182.698 161.440 -21.258 -11,6 

Catalunya  

Prestació contributiva 180.917 117.842 -63.075 -34,9 
Subsidi d'atur 56.415 86.112 29.697 52,6 
Renda Activa d'Inserció 2.651 13.142 10.491 395,7 
Programa d'Activació per a l'Ocupació 0 6 6 - 
Total 239.983 217.102 -22.881 -9,5 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Dades corresponents al mes de juny 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. En l’àmbit provincial, s’observa com el pes de la prestació contributiva 

es va reduint amb el temps, de manera que el 2008, el 75,6 % dels 

beneficiaris i beneficiàries ho eren d’una prestació contributiva, mentre que 12 

anys després aquest percentatge ha caigut fins el 55,5 %. En canvi, tant el subsidi d’atur 

com la RAI han guanyat força amb el temps. Així, el 2008 el percentatge de beneficiaris 

del subsidi d’atur era el 23,3% mentre que el 2019 s’ha incrementat en més de 15 punts 

percentuals, arribant al 38,8%. Pel que fa a la RAI, ha crescut 4,6 punts percentuals, 

passant d’un 1,1 % el 2008 fins al 5,7 % actual.   
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Gràfic 4.1.2  Persones beneficiàries de prestacions per atur a la província de Barcelona, en % 
(2008-2019) 

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

 
Gràfic 4.1.3  Persones beneficiàries de prestacions per atur a Catalunya, en % (2008-2019) 

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

El conjunt de Catalunya manté un comportament semblant al 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 2019, la prestació contributiva 

ha caigut en 21,1 punts percentuals, mentre que el subsidi d’atur i la RAI han pujat 16,2 i 

4,9 punts, respectivament. 

75,6   

55,5   

23,3   

38,8   

1,1   5,7   
- 0,0   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2019

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

75,4

54,3

23,5

39,7

1,1 6,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2019

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



 

Una aproximació a la pobresa en el treball          51 
 

L’evolució de les diferents prestacions per a persones en atur, mostren una 

tendència cap al seu empitjorament. En aquest context, les prestacions 

contributives, de més qualitat pel que fa tant al seu import com a la 

seva durada, han perdut importància en favor de la protecció de tipus 

assistencial, de pitjor qualitat. En sentit contrari, les prestacions 

assistencials pugen degut a l’increment de persones que fa més de dos anys que estan 

desocupades i deixen de percebre una prestació contributiva. 

 

4.2 Cobertura davant l’atur 

La taxa de cobertura és el quocient del 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. 

La taxa de cobertura a la província de Barcelona ha patit un descens de 16,2 

punts durant l’etapa 2008-2019. Efectivament, en el segon trimestre del 2008, 

aproximadament 8 de cada 10 persones a l’atur rebien una prestació, mentre 

que el mateix trimestre del 2019, les persones beneficiàries no arriben a 7 de 

cada 10 persones desocupades. Pel contrari, el pes dels aturats i aturades 

sense cobertura s’ha gairebé duplicat en la darrera dècada, passant d’un 19,8% a un 36%. 

Taula 4.2.1  Taxa de cobertura 

  2008 2019 Variació (2008-2019) 

Província Barcelona 80,2 64,0 -16,2 

Catalunya 81,1 64,7 -16,4 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades SEPE. Dades corresponents al segon  trimestre  de cada any 

La reducció de la taxa de cobertura es deu al fet que les persones 

desocupades esgoten primer les prestacions contributives (que tenen una 

durada màxima de 720 dies) i després les assistencials (en el cas del subsidi 

d’atur, amb una durada de 6 mesos prorrogables). També cal indicar que les 

exigències per poder accedir a la protecció per atur s’han endurit 

paulatinament, fet que ocasiona que un gran nombre de persones aturades no percebin 

cap tipus de prestació, ni tan sols de tipus assistencial. 

La situació a Catalunya és molt similar a la de la província de Barcelona. La informació 

que proporciona el SEPE mostra un descens gradual de la taxa de cobertura per atur, de 
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16,4 punts percentuals, entre el 2008 i el 2019. Així doncs, en aquesta etapa les persones 

desocupades amb cobertura han passat d’un 81,1 % a un 64,7 %. 

Gràfic 4.2.2  Persones desocupades segons reben/no reben prestacions a la província de Barcelona, 

en % (2008-2019) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Les dades corresponen a la mitjana del segon trimestre de cada 

any 

Gràfic 4.2.3 Persones desocupades segons reben/no reben prestacions a Catalunya, en % (2008-

2019) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Les dades corresponen a la mitjana del segon 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 

80,2

64,0

19,8

36,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2019

Reben prestació No reben prestació

81,1

64,7

18,9

35,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2019

Reben prestació No reben prestació



 

Una aproximació a la pobresa en el treball          53 
 

oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), però sí que busquen feina activament. 

A diferència de la taxa de cobertura, en aquest cas la font de les dades és l’EPA (INE). 

El segon trimestre del 2019, el 64,5% de les persones desocupades de la província de 

Barcelona declaren que no reben cap tipus de prestació ni subsidi, és a dir, 3,4 punts 

percentuals menys que al 2008, any en què la taxa de desprotecció era del 67,9%. 

Contràriament, les persones beneficiàries han pujat des d’un 32,1% fins al 35,5 % durant 

el període 2008-2019, el que indica que les persones que reben algun tipus de protecció 

només són  3 de cada 10 persones desocupades.  

En el global de Catalunya s’observen uns resultats molt similars als provincials, ja que la 

taxa de desprotecció també comença a reduir-se, passant d’un 66,4 % a un 65 % entre el 

2008 i el 2019, el què significa un descens de 1,4 punts percentuals. 

Taula 4.2.4  Taxa de desprotecció (2008-2019) 

  2008 2019 Variació (2008-2019) 

Província Barcelona 67,9 64,5 -3,4 

Catalunya 66,4 65,0 -1,4 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Dades corresponents al segon trimestre  de cada any 

Gràfic 4.2.5  Persones desocupades segons reben/no reben prestacions a la província de Barcelona 

(2008-2019) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Dades corresponents al segon trimestre  de cada any 
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Gràfic 4.2.6  Persones desocupades segons reben/no reben prestacions a Catalunya (2008-2019) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). Dades corresponents al segon 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 d’ajut social. 

Aquesta diferència es pot explicar per la incidència de l'atur de molt llarga durada entre la 
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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.  

L’EPA, pel contrari, recull totes les persones aturades, que han treballat anteriorment, i 
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Per aquest motiu, les dades de l'EPA incorporen aquell segment de la població que no 
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4.3  Evolució de la despesa en prestacions 

La despesa que es dedica a les prestacions per atur cau any rere any al llarg de la sèrie 

2008-2019. Així doncs, la tendència dels darrers anys mostra una gran contracció de la 

despesa dels ajuts per a persones desocupades. Entre el juny del 2008 i el 

del 2019, la despesa invertida en prestacions s’ha reduït en 53,7 M€ a 

Catalunya (un 20,3 % menys). Tanmateix l’impacte de les retallades en la 

despesa per atur ha estat pitjor a la província de Barcelona, que en el 

mateix període ha perdut 44 M€ (un 21,6 % menys).  

En funció del tipus de prestació, la informació disponible ens indica que les prestacions 

contributives han estat les grans perjudicades per les retallades, atès que han perdut pes 

progressivament, uns 79,7M€ a Catalunya, durant el període estudiat. 

D’aquests, 62M€ corresponen a la demarcació de Barcelona (el 77,8 % del 

total). En termes percentuals, la variació de la despesa en prestacions 

contributives ha estat de l’ordre del -34,1% a Catalunya i del -34,4% a la 

província. 

Pel que fa a la protecció de tipus assistencial, la situació és ben diferent. La despesa 

destinada al subsidi d’atur s’ha incrementat en 21,5 M€ (un 71,5% més) a Catalunya, 

passant de 30 M€ el juny del 2008 fins a 51,5 M€ el mateix mes del 2019.  

En l’àmbit provincial, la despesa en subsidis d’atur ha augmentat en 14,8M€ (un 65,2%). 

Així, el 2008 era de 22,8M€, mentre que en el transcurs d’aquests anys ha assolit la 

quantia de 37,7M€. 

Taula 4.3.1 Despesa per a prestacions d'atur, en milers d'euros (2008-2019) 

        Variació (2008-2019) 

    2008 2019 N % 

Província 
Barcelona 

Prestació contributiva 180.396 118.372 -62.024 -34,4 
Subsidi d'atur 22.812 37.689 14.877 65,2 
Renda Activa d'Inserció 854 3.908 3.054 357,7 
Programa d'Activació de l'Ocupació 0 2 2 0,0 
Total 204.062 159.971 -44.091 -21,6 

Catalunya 

Prestació contributiva 233.504 153.785 -79.719 -34,1 
Subsidi d'atur 30.062 51.542 21.480 71,5 
Renda Activa d'Inserció 1.125 5.621 4.496 399,6 
Programa d'Activació de l'Ocupació 0 3 3 0,0 
Total 264.691 210.951 -53.740 -20,3 

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

Les xifres corresponents a la Renda activa d’Inserció (RAI) també mostren una evolució 

positiva de la despesa econòmica. En el conjunt de Catalunya, la despesa ha augmentat 

4,5M€, passant d’1,1 M€ el 2008 fins assolir la quantia de 5,6 M€ el 2019. De manera 
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similar, Barcelona ha destinat 3,9 M€ a la RAI el juny del 2019, el que significa 3M€ més 

que al 2008, any en què la despesa de la RAI va ser de només 845.000 euros. 

Un altre aspecte 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 juny del 2008, el 88,4% de despesa en protecció es destinava a les prestacions 

contributives, mentre que el 2019 aquesta proporció ha caigut fins el 74%. En canvi, la 

quantitat de 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 l’11,2%, mentre 

que el 2019 ha crescut en 12,4 punts, fins arribar al 23,6%. Així mateix, l’import destinat a 

la RAI ha augmentat en 2 punts percentuals, passant d’un 0,4% el 2008 fins al 2,4% a 

l’actualitat. 

La distribució percentual de la despesa al conjunt de Catalunya presenta uns resultats 

similars als descrits en el cas barceloní. Efectivament, en l’etapa 2008-2019 la prestació 

contributiva s’ha contret 15,3 punts percentuals, mentre que el subsidi d’atur i la RAI han 

augmentat 13 i 2,3 punts, respectivament. 

Gràfic 4.3.2  Despesa per a prestacions d'atur a la província de Barcelona, en % sobre el total 
(2008-2019) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Dades corresponents al mes de juny de cada any 
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Gràfic 4.3.3 Despesa per a prestacions d'atur a Catalunya, en % sobre el total (2008-2019) 

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

En aquest cas, s’estudia 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. Val la pena 

destacar com l’IPREM és un indicador que resta congelat, atès que únicament es va 

incrementar en l’1% durant el 2017 i aquest ha estat l’únic increment des del 2010, 

condicionat negativament d’aquesta manera la quantia de les pensions que es calculen 

amb aquest indicador. 

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 0,5% -el que es tradueix en 4 euros mensuals menys- 

en la darrera dècada, passant de 865,9 euros mensuals al juny del 2008 fins als 861,9 

euros mensuals el mateix mes del 2019.  

Taula 4.3.4 Quantia mitjana de la prestació contributiva percebuda per persona beneficiària 
(euros/mes) (2008-2019) 
  

  
Variació (2008-2019) 

  2008 2019 N % 

Província Barcelona 866 862 -4 -0,5 
Catalunya 851 849 -2 -0,2 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Dades corresponents al mes de juny de cada any 
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Al conjunt de Catalunya aquest descens també s’ha produït, tot i que amb 

menys intensitat. Així doncs, durant el període analitzat, la quantia de la 

prestació s’ha reduït un 0,2% (1,8 euros/mes), ja que l’import mitjà 

mensual al 2008 era de 850,7 euros i va caure fins als 848,9 euros 

mensuals actuals.  

Gràfic 4.3.5 Quantitat mitjana de la prestació contributiva percebuda per persona beneficiària 
(euros/mes) (2008-2019) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEPE. Dades corresponents al mes de juny de cada any 
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troba en aquesta situació (53.539 persones aturades) i el 28,5% (79.781 persones 

aturades) ja fa més de dos anys que està a l’atur.  

Al conjunt de Catalunya trobaríem 68.393 persones aturades que porten entre 1 i 2 anys a 

l’atur i 107.504 que porten més de dos anys en aquesta situació. 

Taula 4.4.1 Persones en situació d'atur de llarga i molt llarga durada (2008-2019) 

        Variació (2008-2019) 

    2008 2019 N % 

Província Barcelona 

Menys de 6 mesos 86.502 96.868 10.366 12,0 
De 6 mesos a 1 any 44.515 50.130 5.615 12,6 
De 1 a 2 anys 28.407 53.539 25.132 88,5 
Més de 2 anys 22.235 79.781 57.546 258,8 
Total 181.659 280.318 98.659 54,3 

Catalunya  

Menys de 6 mesos 130.561 130.385 -176 -0,1 
De 6 mesos a 1 any 64.224 79.898 15.674 24,4 
De 1 a 2 anys 35.259 68.393 33.134 94,0 
Més de 2 anys 30.153 107.504 77.351 256,5 
Total 260.197 386.180 125.983 48,4 

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

Les dades d’atur de llarga i de molt llarga durada que conté la sèrie, ens 

mostren una situació preocupant en termes de destrucció d’ocupació i, sobre 

tot, del gran volum de població que està desocupada durant un temps 

superior a un any. Així, el nombre de persones aturades entre 1 i 2 anys a la 

demarcació de Barcelona ha crescut en 25.132 persones, passant de 28.407 

persones desocupades el 2008 (un 15,6 %) a 53.539 persones aturades el 

2019 (el 19,1 %). Així mateix, l’atur de molt llarga durada també s’ha incrementat, en 

57.546 efectius. El segon trimestre del 2008, un total de 22.235 persones feia més de 2 

anys que estaven desocupades i el mateix trimestre del 2019, aquesta dada ha crescut 

exponencialment fins assolir les 79.781 persones.   

En relació amb el conjunt de Catalunya, les persones aturades durant més d’un any han 

augmentat en 33.134 efectius, ja que en el segon trimestre 2008 es van comptabilitzar 

35.259 persones i, el mateix trimestre del 2019, el seu nombre ha pujat fins assolir els  

68.393 aturats i aturades amb més d’un any a l’atur. En el cas de l’atur de molt llarga 

durada, ha passat de 30.153 persones al 2008, fins arribar a 107.504 persones 

desocupades en el moment present.  Això significa que l’atur de molt llarga durada ha 

augmentat en 77.351 persones durant aquesta etapa a Catalunya. 

 

 

 

El segon trimestre del 2019, 

la demarcació de Barcelona 

registra 79.781 persones 

desocupades durant més de 

dos anys, i Catalunya 

107.500 
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Gràfic 4.4.2 Atur de llarga i molt llarga durada a la província de Barcelona (2008-2019) 

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

 

Gràfic 4.4.3 Atur de llarga i molt llarga durada a Catalunya (2008-2019) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA (INE). Dades corresponents al segon trimestre de cada any 
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Tal com acabem de veure, el nombre de persones desocupades des de fa més de dos 

anys, continua sent molt elevat i no mostra indicis de millora. Una part del col·lectiu 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 social perquè no 

reuneixen els requisits necessaris. El manteniment de les xifres d’atur de molt llarga 

durada, junt amb l’enduriment en l’accés a les prestacions socials comporta serioses 

dificultats per a una bona part de la població catalana, que només es podran solucionar 

amb la creació d’ocupació digna i de qualitat. 
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5. Resum executiu 

 

Mercat de treball 

Entre 2008 i 2019 a Catalunya s’ha donat una caiguda de la població activa del 2,3%, un 

2,4% a la província de Barcelona. Només els homes han reduït efectius, un 9,2% pel 

conjunt català i un 9,3% a la demarcació de Barcelona. Per contra, les dones han 

augmentat en un 6,7% i un 6,2% respectivament. Tot i aquesta tendència, la taxa 

d’activitat femenina continua molt allunyada de la masculina, 7,4 punts percentuals en 

detriment d’elles. 

En el període analitzat s’han destruït prop de 225.300 llocs de treball, aquesta pèrdua 

significa una caiguda del 6,2% pel conjunt català i del 6,5% la província de Barcelona. 

L’anàlisi per sexes, mostra com només les dones presenten una evolució positiva, tant pel 

conjunt català (1,9% d’increment) com per a la província de Barcelona (1,2% d’augment). 

Per contra, els homes han patit una reducció del 12,6% pel global català i del 12,8% a la 

demarcació analitzada. Tot i aquesta tendència favorable de les dones, les taxes 

d’ocupació es mantenen molt diferents entre sexes, exactament les dones presenten una 

taxa d’ocupació del 66,1%, el segon trimestre de 2019, mentre que els homes mantenen 

un notable 73%. 

La davallada de la xifra de llocs de treball es tradueix en un notable increment de l’atur. Si 

Catalunya se situa, el segon trimestre de 2019, amb gairebé 430.000 persones 

desocupades segons l’Enquesta de població activa, aquesta xifra ha suposat un increment 

del 46,7% respecte 2008 pel conjunt català. Les dones han augmentat en un alarmant 

68,5% mentre que els homes ho han fet en un no menystingut 30,8%. A la província de 

Barcelona es dóna la mateixa tendència d’augment, però de manera més intensa per 

ambdós sexes. Les taxes d’atur han incrementat notablement passant, en onze anys, d’un 

7,5% a un 11,2% pel global català i d’un 7,1% a un 11% en el cas de la província de 

Barcelona. De nou, la incidència de l’atur afecta més les dones que als homes, tant al 

territori català com a la demarcació objecte de l’estudi. 

La població assalariada ha patit una reducció del 4,8% i 145.043 persones menys que fa 

onze anys. A la província de Barcelona la reducció ha estat lleugerament més intensa, 

concretament del 5,2%. Només els homes presenten resultats negatius ja que s’ha reduït 

el nombre d’assalariats en un 11,1%, mentre que les dones han arribat a créixer en un 

favorable 2,6%, respecte el 2008. A la província de Barcelona, els homes han patit una 

davallada de l’11,5%, mentre que les dones aconsegueixen sumar 20.500 dones més i un 

augment de l’1,9%. Les taxes de salarització tenen un clar component de gènere, ja que 
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segueixen sent elles (88,4%) les qui tenen una taxa de salarització superior a la dels 

homes (81%),  7,4 punts percentuals de diferència. 

El treball temporal s’ha reduït en un 5,8% i l’indefinit ho ha fet en un 4,5% pel global català. 

En el cas de la província de Barcelona, el treball inestable s’ha reduït en un inferior 2,7% i 

l’indefinit, en canvi, en un superior 5,8%. A la mateixa demarcació, els homes assalariats 

han reduït amb una forta intensitat l’ocupació indefinida (-12,9%) mentre que les dones 

han incrementat en un 2,5%. L’ocupació temporal, en aquesta demarcació ha patit una 

davallada per ambdós sexes, on la intensitat de reducció ha estat major pels homes (5,2% 

menys) que per a les dones (0,3% de reducció). Pel global català i en relació a la 

contractació indefinida, els homes han reduït en un 11,2%, mentre que les dones han 

aconseguit incrementar en un destacat 3,6% l’ocupació estable. Respecte la contractació 

temporal els homes assalariats han reduït en un 10,9% i les dones assalariades en un 

0,4% en els últims onze anys. 

La taxa de temporalitat se situa el 2019 en un 21,7%, lleugerament inferior a la obtinguda 

el 2008. Tot i la lleu reducció, aquest indicador d’inestabilitat laboral es manté massa 

elevat. La taxa de temporalitat a la demarcació de Barcelona se situa en un 21,3% el 

2019, lleugerament per sobre de la taxa de 2008, 0,6 punts percentuals més. Les dones 

són les qui pateixen més temporalitat (22,4%) amb una diferència entre taxes d’entorn a 

1,5 punts percentuals respecte els seus companys. 

L’efecte desànim per part de la població treballadora s’explica per la pèrdua de confiança 

en el mercat de treball. En aquest sentit, gairebé 19.500 persones pateixen efecte 

desànim a Catalunya, front la poca capacitat generadora d’ocupació del mercat de treball 

actual. Des de 2008 aquest resultat significa un increment del 81,2%. 

L’indicador de l’atur latent que recull, de manera més àmplia, la manca de feina per part de 

col·lectius que no només són les persones treballadores desocupades, evidencia un fort 

creixement, no només d’aquest col·lectiu mencionat, sinó també de les persones que 

treballen a temps parcial de manera involuntària, de les que es comptabilitzen com a 

desanimades de les que es troben afectades per un expedient de regulació d’ocupació i de 

les que no cerquen feina de manera activa però poden i desitgen treballar. Considerar 

aquests col·lectius de persones, a l’hora d’analitzar la manca de feina permet veure com 

cada cop hi ha més persones que necessiten completar la seva jornada laboral, que es 

desanimen a l’hora de buscar feina o que consten com a inactives perquè no cerquen 

feina tot i voler i desitjar treballar. En aquest sentit, podrien engrossir les llistes de l’atur 

entorn a 52.000 persones treballadores, que consten com a desanimades, afectades per 

un ERO o com a inactives. 

Tant en el cas del global català com a la província de Barcelona i destacant els resultats 

per sexes, es pot veure com les dones tenen una composició de la manca de feina diferent 
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a la dels homes. Elles tenen més pes en el treball a temps parcial involuntari, pateixen en 

menor mesura l’efecte desànim i la inactivitat perquè no cerquen feina tot i poder i desitjar 

treballar. En el cas dels homes, en canvi, pesa de manera molt diferenciada la 

desocupació i no tant el treball a temps parcial involuntari. Tot i aquestes diferències entre 

sexes, la coincidència és que tots els diferents col·lectius analitzats han augmentat el 

volum en aquests onze anys. 

El treball a temps parcial ha augmentat en un 13,4% entre 2008 i 2019 a Catalunya i un 

11,4% a la província de Barcelona. Per contra, s’ha reduït el treball a temps complert en 

un 8,9% en global i un 9% a la demarcació objecte del nostre anàlisi. La taxa de parcialitat 

a Catalunya el segon trimestre de 2019 és del 14,3%. Segueixen sent les dones les qui 

pateixen una taxa notablement superior a la dels homes, concretament del 22,4% a 

Catalunya i del 21,6% a la demarcació de Barcelona, el segon trimestre de 2019. En canvi, 

la taxa de parcialitat masculina és del 6,9% pel conjunt català i del 7,5% a la província de 

Barcelona, amb una distància de més de 15 punts percentuals respecte la femenina. 

La involuntarietat de la jornada parcial recau de manera intensa en pes relatiu tant en 

homes (51%) com en dones (42%), però en xifres absolutes, són elles les qui pateixen 

més el treball a temps parcial, atès que voldrien trobar una feina a temps complert. 

Aquesta situació es dóna tant pel global català com per a la província de Barcelona i, el 

més alarmant és que 214.424 persones treballadores a Catalunya (el 44,2% del total de la 

població que treballa a temps parcial) desitjarien una feina a jornada completa. 

A Catalunya hi ha més de 491.000 persones treballadores que pateixen sobrequalificació 

en el seu lloc de treball. Aquesta situació es considera quan la persona treballadora té un 

nivell d’estudis assolit superior al que requereix la feina que desenvolupa. La taxa de 

sobrequalificació el segon trimestre de 2019 és d’un significatiu 16,9% pel conjunt de 

Catalunya i d’un 17,2% a la província de Barcelona. 

La sobrequalificació és un fenomen que afecta lleugerament més als homes (17,1%) que a 

les dones (16,7%) pel conjunt de Catalunya. A la demarcació de Barcelona la taxa 

masculina (18%) també és superior a la femenina (16,5%), mostrant més distància entre 

sexes.  

La darrera dada disponible sobre salaris és de 2017 i en aquell any el salari brut mitjà 

anual va ser de 25.180,45€. Des de 2009, l’increment salarial ha estat de 1.329,14 bruts 

anuals (5,6%). 

L’anàlisi per sexes mostra com les dones perceben salaris significativament inferiors als 

dels homes, diferència que s’explica en part, perquè les jornades parcials i els menors 

salaris recauen sobre elles. 
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La taxa de risc de pobresa en el treball indica, el 2018, que a Catalunya hi ha 493.900 

persones treballadores que malgrat tenir una feina pateixen risc de pobresa o exclusió 

social (14,4%). L’anàlisi per sexes ha evidenciat que les dones són les més castigades 

arribant a una taxa del 15%, mentre que la dels homes és d’un no menor 13,9%. 

 

Llars i activitat laboral 

Durant els onze anys que van des del 2008 al 2019 a Catalunya ha augmentat en un 

53,3% el nombre de llars en les quals les persones que hi viuen no disposen d’ingressos 

d’origen laboral. El 2019 a Catalunya hi havia 90.440 llars en aquesta situació. D’aquestes, 

60.097 corresponen a la província de Barcelona. L’augment durant aquest període per 

Barcelona ha estat del 45,2%. 

Del 2008 al 2019, a Catalunya ha augmentat en un 63,4% el nombre de persones que 

viuen en llars sense ingressos laborals, passant de 102.393 el 2008 a 167.287 el 2019.  

Tant a les llars catalanes com a la província de Barcelona s’ha incrementat el nombre de 

persones en situació d’atur o d’inactivitat que viuen en llars sense ingressos de caràcter 

laboral. L’augment ha estat superior pel conjunt de Catalunya (53,8%) que per a la 

província de Barcelona (39,7%). Destaquem també, com les dones tenen un major pes en 

quant a la població inactiva, mentre que els homes són majoritaris en quant a la població 

aturada.  

Durant el període estudiat ha disminuït el pes relatiu de les persones en situació d’atur de 

curta durada i, en canvi, ha augmentat sensiblement la proporció de persones en situació 

d’atur de llarga i molt llarga durada, sense ingressos. En concret, el 2019 a Catalunya, de 

les 48.778 persones que viuen en llars sense ingressos laborals i estan en recerca de 

feina, el 58% porta menys d’un any, el 14,7% porta entre 1 i 2 anys i el 27,3% fa més de 

dos anys que cerca feina. En canvi, el 2008 el 82,1% portava menys d’un any cercant 

feina i, la resta, es repartien entre persones aturades de llarga i molt llarga durada. 

Hem vist com durant els darrers anys s’ha anat incrementant el pes relatiu de la població 

que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa assolint, el 2014, els pitjors registres, 

amb el 12% de la població catalana i el 17,1% de l’espanyola en aquesta situació. A partir 

d’aquell any s’ha produït una certa recuperació tot i que el 2018 encara hi havia 324.000 

persones a Catalunya en aquesta situació. 

La taxa AROPE ens mostra com encara el 2018 una quarta part de la població catalana en 

edat laboral (24,4%) es troba en situació de risc de pobresa o exclusió social, sent les 

dones les més afectades (25,9% davant el 22,9% dels homes).  
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Una altra dada preocupant és la que ens refereix quina part de la població catalana es 

situa per sota del llindar de la pobresa. Aquesta ha passat de ser el 20% el 2017 a ser el 

21,3% el 2018.  

 

Protecció per atur  

L’evolució entre 2008 i 2019 en relació amb el nombre de persones perceptores de 

prestacions a la província de Barcelona mostra una caiguda de l’11,6% i de 21.258 

persones, deixant el 2019 a 161.440 persones perceptores de prestacions a la demarcació 

de Barcelona.  

Al conjunt de Catalunya la variació ha estat del -9,5% deixant a 217.102 persones sense 

prestacions, 22.881 menys que el 2008. 

Per tipus de prestacions l’evolució ha estat ben diferenciada, si bé les persones 

beneficiàries de la prestació contributiva a la província de Barcelona han caigut en un 

notable 35,1% i 48.493 persones, en el cas de les prestacions assistencials ha estat el 

contrari. Les persones beneficiàries del subsidi d’atur han augmentat en un 47,2 % i 

20.106 i les persones beneficiàries de la Renda Activa d’Inserció ho han fet en 7.126 

persones i un 350,7 %.  

En quant al conjunt de Catalunya trobem un comportament similar al observat per la 

província de Barcelona. En concret, trobem que les prestacions contributives han 

descendit un -34,9% i el subsidi d’atur ha augmentat en el 52,6%. L’augment de les 

persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció també ha estat espectacular, del 

395,7%. 

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 conseqüència de la precarietat de les ocupacions 

que ofereix el nostre mercat de treball, amb poca capacitat generadora de llocs de treball 

que tinguin una durada suficient perquè generin el dret a la prestació per atur. A més, 

l’esgotament de les prestacions contributives com a conseqüència de patir atur de molt 

llarga durada també expliquen aquesta tendència. 

La taxa de cobertura de les persones desocupades en la província de Barcelona i  durant 

el període 2008-2019 s’ha reduït del 80,2 % al 64%. Les dades del total de Catalunya ens 

mostren una reducció en la taxa de cobertura del 81,1% el 2008, al 64,7% durant el 2019. 

Es posa de manifest una manca de concordança entre el sistema de protecció i les 

necessitats de les persones treballadores avui dia.   
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La taxa de desprotecció evidencia una dura realitat, ja que mostra que a Catalunya hi ha 

prop d’un 65% 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 reflecteix millor 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 44M€, un 21,6% menys en els darrers anys. Això es tradueix en un 

34,4 % menys de pressupost en prestacions contributives, un increment del 65,2 % de la 

despesa destinada a subsidis i un augment de més del 357 % destinada a la Renda Activa 

d’Inserció.  

La quantia mitjana de la prestació contributiva s’ha reduït en un 0,5 % i 4€ al mes, entre 

2008 i 2019 passant dels 865,9€ als 861,9€ mensuals. 

L’anàlisi de la durada de l’atur mostra que del total de persones aturades a la província de 

Barcelona, el 28,5% (el 27,8% a Catalunya) fa més de dos anys que no té feina i el 19,1% 

(17,7% al conjunt de Catalunya) entre un i dos anys. S’evidencia, doncs, que una part 

important de la població desocupada, 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 greu situació hagi augmentat durant aquest període. 
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6. Conclusions 

 

Desafortunadament, un any més hem de denunciar com Catalunya i, molt especialment, la 

província de Barcelona continua en una situació de retrocés en el nivell de vida i benestar 

de la seva població, malgrat els lleus símptomes de millora dels últims anys. Venim de 

patir una greu regressió que va tenir el detonant amb l’esclat de la crisi econòmica i s’ha 

vist intensificada amb l’aplicació de mesures d’austeritat decretades per la Unió Europea i 

aplicades amb diligència pels governs espanyol i català. L’estat de la situació, que 

detallem en aquest informe, es caracteritza per un territori afeblit per un índex d’atur que, 

tot i disminuir en el darrer període, es manté en taxes elevades. També seguim constatant 

una alta temporalitat i una creixent parcialitat (en gran part, involuntària) i, en definitiva, un 

augment de les situacions de precarietat laboral i vital.  

Tampoc no podem obviar com, tot i que la desocupació tradicional s’està reduint en els 

darrers anys, l’atur latent o encobert ha augmentat (a causa de nivells elevats d’inactivitat 

forçada, de parcialitat no desitjada en la contractació, de desànim i pèrdua de confiança en 

el mercat de treball) i cal tenir-ho en compte si es vol obtenir una imatge més ajustada de 

la realitat del nostre mercat de treball. 

El risc de caure en situacions de pobresa i no poder fer front a les necessitats més 

bàsiques per viure de manera digna, s’ha vist incrementat en els darrers anys per la 

destrucció de llocs de treball, la precarietat de l’ocupació i l’elevat volum de població que 

queda exclosa del sistema de protecció social. Aquests factors han configurat un escenari, 

on el risc de caure en situacions de pobresa o exclusió social afecta a la quarta part de la 

població catalana. 

La situació dels darrers onze anys ha estat molt complicada. L’increment de l’atur ha estat 

devastador i el ritme de creació d’ocupació ha estat insuficient per absorbir l’enorme 

massa de persones desocupades i el retorn de persones actives, que tot i guanyar en 

confiança en el mercat de treball, tenen menors rendes i per tant, més necessitats. L’atur 

de llarga durada continua fortament present i s’ha cronificat, obstaculitzant l’accés a 

l’ocupació per a moltes persones. Per altra banda, bona part de l’ocupació és definida per 

feines precàries amb alts components d’inestabilitat i parcialitat, molt sovint no desitjada.  

Amb aquest informe hem pogut constatar, un cop més, la rellevància de la figura del 

treballador i treballadora pobres. Malauradament, aquesta figura és cada cop més habitual 

en un mercat de treball castigat per les dues darreres reformes laborals (de 2010 i 2012, 

respectivament). Aquestes normes van contribuir a afeblir la negociació col·lectiva, un dels 

principals instruments per garantir els drets laborals, així com facilitar l’abaratiment de 
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l’acomiadament que, entre d’altres conseqüències, han comportat un augment de l’atur i 

s’han mostrat ineficaces en la creació d’ocupació que era, l’objectiu teòric d’aquestes 

reformes.  

És per tots aquests motius que la pobresa laboral ha anat creixent, situant-se en un 

alarmant 14,4% i sense que s’intueixin signes de millora per a les gairebé 494.000 

persones afectades. L’horitzó que tenim doncs, és el d’una societat en situació de major 

vulnerabilitat, i per tant, major risc de patir situacions de pobresa i exclusió social. Per altra 

banda, és preocupant que en aquest context d’increment de la pobresa i la precarietat, 

paral·lelament, el nostre sistema de protecció social resulti insuficient mostrant una taxa 

de desprotecció considerable, deixant a moltes famílies en situació de vulnerabilitat i major 

exposició a l’exclusió social. És vital tenir present que caure en situacions de pobresa o 

exclusió social són situacions difícils de revertir i que cal combatre de manera prioritària. 

En aquest context, calen mesures sòlides, estructurals i de fons per tal d’assegurar que les 

persones en situació de major vulnerabilitat gaudeixin d’uns ingressos mínims que li 

permetin cobrir les necessitats bàsiques, ja que la pobresa limita la llibertat de les 

persones i impedeix que es puguin construir projectes de vida estables. Per aquesta raó 

és indispensable que la Renda Garantida de Ciutadania presti servei més enllà de les 

125.000 persones que la perceben avui, millorant l’accés i agilitzant la gestió de les 

sol·licituds. S’han d’ampliar així, els supòsits per rebre la prestació, incloent-hi la 

compatibilitat amb contractes a temps complert esporàdics, i també modificar la seva 

complementarietat amb altres prestacions, per tal de garantir que les persones en risc de 

pobresa no es vegin atrapades en un conflicte competencial i acabin per no rebre les 

prestacions. 

S’ha de garantir que l’acord assolit a l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva 

(AENC), d’un salari mínim de 14.000€ es traslladi a tots els convenis col·lectius, com 

també els importants acords concertats en el marc de l’Acord Interprofessional de 

Catalunya (AIC). És només a través d’una negociació col·lectiva enfortida que estarem en 

condicions de revertir la devaluació salarial. A més, la negociació col·lectiva pot ser també 

un instrument privilegiat per facilitar la creació d’ocupació de qualitat i superar l’escenari 

existent, on la sobrequalificació de tantes persones treballadores és la norma i no 

l’excepció.  

Són absolutament necessàries polítiques d’ocupació adaptades per aquells col·lectius més 

castigats per l’atur o la precarietat laboral. Les persones joves i les de més de 45 anys 

necessiten polítiques d’ocupació específiques que els suposi una millora de la seva 

ocupabilitat i accedeixin al mercat de treball en condicions dignes. D’altra banda, les dones 

-malgrat els lleus signes de millora que presenta l’ocupació femenina- són les qui han 

sofert les conseqüències de la crisi de manera més acusada i necessiten polítiques 
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d’igualtat real entre homes i dones, vinculades a polítiques d’ocupació, per tal de reduir la 

bretxa laboral existent entre sexes.  

Les polítiques d’ocupació són útils, en tant que permeten facilitar el trànsit de l’atur a 

l’ocupació o millorar l’ocupabilitat de les persones, però resulten insuficients per si 

mateixes si no van acompanyades d’una economia sòlida que generi ocupació de qualitat. 

És per això que cal apostar, per un model productiu de qualitat i de més valor afegit. En 

aquesta línia, el Pacte Nacional per la Indústria ha de ser un referent per a la millora i la 

reactivació de l’ocupació industrial, sector motor i referent del teixit productiu del país. 

En un moment caracteritzat per canvis profunds en el mercat de treball i en les formes que 

adopten les relacions laborals, cal apostar per fórmules consensuades, pel diàleg social i 

la concertació, com a vies que permetin avançar junts i superar errors com les passades 

reformes laborals, imposades unilateralment i que s’han demostrat ineficaces i perjudicials 

pels treballadors i treballadores del nostre país. 

Entenem que els poders públics han de vetllar per combatre una de les xacres de la nostra 

societat, que és la desigualtat i combatre la pobresa laboral, que conseqüentment 

comporta altres pobreses com l’energètica o la infantil. Cal doncs, articular polítiques 

efectives de redistribució de la renda i enfortir el nostre sistema de protecció social, 

adaptant-lo a les noves realitats del treball i de la societat, cada cop més complexa. És, 

per tant, de la màxima urgència facilitar respostes immediates per a totes aquelles 

persones que, com hem vist al llarg d’aquest informe, han perdut la seva feina o viuen 

situacions laborals precàries i no disposen de rendes alternatives al treball. Només 

d’aquesta manera es podrà garantir una vida digna a les persones treballadores i a les 

seves famílies. 
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