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SÍNTESI- RESUM 
 
Els efectes de la crisi econòmica, que es començaren a manifestar en el mercat de treball 
català l’any 2008, i que ja recollíem en l’informe de l’any anterior, es mantenen i 
s’accentuen durant el 2009. Aquest context marca l’evolució de la situació laboral de la 
població estrangera, fins al punt que es constaten reduccions d’efectius en variables 
estructurals que fins ara havien presentat un creixement continuat. Especialment 
destacables són la reducció de la població estrangera de 16 i més anys que ens presenta 
l’Enquesta de Població Activa i l’estancament de la població estrangera empadronada. 
 
El creixement de la població estrangera amb permís de residència és força menor que el 
d’anys anteriors. La seva taxa de creixement és la més baixa dels darrers anys i es 
continua reduint per segon any consecutiu. 
 
Catalunya continua sent la comunitat amb més residents estrangers de l’Estat Espanyol, 
no obstant això, el pes relatiu dels residents estrangers respecte la població autòctona, és 
més elevat al País Valencià i a la Comunitat de Madrid que a Catalunya.  
 
Per sexes, s’observa que continua augmentant la proporció de dones, que arriben a 
significar el 45,4% del total dels residents estrangers a Catalunya. 
 
Gairebé el 82% del total d’estrangers té una edat compresa entre els 16 i els 64 anys, la 
qual cosa representa una proporció superior a la dels autòctons en aquesta franja d’edats 
on es concentra l’activitat. En canvi, el percentatge d’estrangers en la franja d’edat de 
65 anys i més és molt inferior a la que presenten els autòctons.  
 
Per nacionalitat, els marroquins continuen tenint un pes superior al de la resta i 
segueixen sent el col·lectiu que anualment aporta més nous efectius. Romania, que  va 
superar l’any anterior l’Equador com a segon país d’origen en residents, continua sent-
ho. Les nacionalitats amb més creixement, en termes percentuals, són la boliviana, la 
pakistanesa, la italiana, la romanesa i la xinesa.  
 
L’evolució comparada entre nacionalitzacions i empadronaments i l’evolució dels 
empadronats nascuts a l’estranger, indiquen que la desacceleració del creixement de 
residents i l’estancament del nombre d’empadronats estrangers no s’explica per la 
nacionalització anual d’estrangers. De fet, el que s’atura és el creixement dels nascuts 
fora d’Espanya. Així, pel que fa al col·lectiu d’estrangers en general, el canvi de 
tendència en el període estudiat no ha estat pas motivat per les nacionalitzacions, sinó 
per la crisi econòmica i el seu efecte negatiu sobre les expectatives dels immigrants. No 
obstant, les nacionalitzacions sí que poden ser un factor a tenir en compte en el cas de 
col·lectius llatinoamericans que porten més temps a Catalunya, com els equatorians o 
els colombians. 
 
La proporció de població estrangera total, i extracomunitària en particular, en situació 
irregular, continua reduint-se. A l’inici del 2010, la taxa d’irregularitat potencial és 4 
vegades inferior a la de l’inici del 2004. 
 
El nombre d’afiliats estrangers a la Seguretat Social es redueix, trencant el creixement 
sostingut que es venia donant fins ara. Ens trobem per primer cop, en la recent història 
de la immigració a Catalunya, davant d’una reducció dels afiliats estrangers a la 
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Seguretat Social. Aquesta reducció és superior a la que també pateix l’afiliació de 
nacionalitat espanyola, la qual cosa fa que el pes dels afiliats estrangers a la Seguretat 
Social es redueixi. 
 
En la distribució de l’afiliació estrangera a la Seguretat Social per sexes, a causa de la 
major pèrdua d’efectius masculins, les dones afiliades continuen augmentant el seu pes i 
se situen en el 41,5%, gairebé 9 punts més que en el 2002.  
 
Per col·lectius, destaquen les pèrdues del nombre d’afiliats a la Seguretat Social dels 
equatorians, els peruans i els colombians. Per règims d’afiliació, destaquen els alts 
percentatges de llatinoamericans afiliats al règim de la llar, l’alt percentatge que 
presenten els marroquins en el règim agrari i els xinesos i pakistanesos en el règim 
d’autònoms. 
 
La població estrangera de 16 i més anys, altrament dit, la població potencialment activa, 
es redueix per primer cop i la combinació d’això amb un augment de la població 
inactiva produeix, també per primer cop, una reducció de la població activa estrangera. 
Aquesta reducció de població activa estrangera, que és percentualment superior a la que 
també pateix la població activa de nacionalitat espanyola, fa que el pes dels actius 
estrangers en el mercat de treball català es redueixi lleugerament també per primer cop.  
 
La reducció de població potencialment activa es produeix amb major intensitat en els 
homes que en les dones. Per col·lectius, els romanesos i els colombians, es veuen més 
afectats, mentre que el marroquí és l’únic dels principals col·lectius que continua 
augmentant en població de 16 i més anys. 
 
Pel que fa a les dades d’ocupació, es confirma el canvi de tendència iniciat el 2008 i 
s’accentua amb una pèrdua d’ocupats gairebé 3 cops superior a la que es va produir 
durant l’any anterior. En un context general de pèrdua d’ocupació, els estrangers es 
veuen clarament més afectats que els autòctons, doncs el 64% dels llocs de treball 
perduts en un any eren ocupats per estrangers, mentre que aquests, a finals del 2008, 
només representaven el 17,5% dels ocupats. 
 
A finals del 2009, el total d’estrangers ocupats és de 498.920, mentre que hi ha 397.823 
afiliats a la Seguretat Social. Aquesta diferència entre ocupats i afiliats suggereix un 
nivell d’ocupació en l’economia submergida del 20,3%, 8 punts menys que en el mateix 
període de l’any anterior. Si comparem les mitjanes d’ambdues dimensions, es confirma 
la tendència a la reducció del treball irregular iniciada el 2008, sobretot en el cas del 
extracomunitaris. Aquest període de reducció del treball irregular coincideix amb un 
període de crisi econòmica i d’important pèrdua d’ocupació, la qual cosa suggereix una 
pèrdua percentualment més important de llocs de treball irregulars que de llocs de 
treball amb contracte. 
 
La taxa d’ocupació de la població estrangera a la franja de 16 a 64 anys (54,1%), és 12 
punts inferior a la de la població de nacionalitat espanyola, després de patir una 
reducció interanual de més de 9 punts, més del doble de la que pateixen els autòctons.  
 
La majoria de llocs de treball perduts per estrangers eren ocupats per homes. La 
reducció de la taxa d’ocupació de les dones estrangeres és inferior a la dels homes que 
és de 10,9 punts.  
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La meitat dels ocupats estrangers són llatinoamericans. Es redueix la taxa d’ocupació 
dels principals col·lectius, principalment d’equatorians i de bolivians. 
 
La població estrangera aturada continua augmentant des del 2008. La taxa d’atur dels 
autòctons (13,9%) augmenta en 4,1 punts respecte l’any anterior, mentre que la dels 
treballadors estrangers ho fa en 10,2 punts i arriba al 30,4%. 
 
La taxa d’atur dels homes estrangers és superior a la de les dones i la diferència 
augmenta respecte l’any anterior. 
 
Per edats, els estrangers de 16 a 19 anys són els que més veuen augmentar la seva taxa 
d’atur, la qual arriba al 81%.  
 
Per zones d’origen, els africans són els que veuen augmentar més la seva taxa d’atur 
fins arribar al 54,8%. És a dir: un de cada dos africans que vol treballar, està desocupat. 
 
Els ocupats estrangers continuen estant força concentrats en determinades branques 
d’activitat: Hostaleria, Construcció, Llars que ocupen personal domèstic i Comerç, 
donen feina a més de la meitat dels treballadors estrangers.  
 
Els africans s’ocupen sobretot en Construcció, essent el col·lectiu que més ocupats té en 
aquesta branca d’activitat. Cal destacar, també, el comparativament alt percentatge que 
s’ocupa en Activitats agrícoles.  
 
Els llatinoamericans s’ocupen principalment en Llars que ocupen personal domèstic, 
Construcció, Hostaleria i Comerç.  
 
Els europeus comunitaris es concentren principalment en Hostaleria, Comerç i 
Indústries manufactureres.  
 
En general, els homes estrangers es concentren especialment en Construcció (26,9%), 
Indústries manufactureres i Comerç, mentre que les dones reparteixen la seva presència 
entre Llars que ocupen personal domèstic, Hostaleria i Comerç. 
 
La pèrdua d’ocupació més important dels estrangers es dóna a la construcció, les 
indústries manufactureres i les activitats administratives, mentre que es dóna un 
important augment d’ocupació estrangera en Informació i comunicacions, branca en la 
qual els autòctons perden ocupació. 
 
Pel que fa als llocs de treball que ocupen, els treballadors estrangers presenten uns 
percentatges molt superiors als ciutadans espanyols en el grup de Treballadors no 
qualificats.  
 
Per nacionalitats, els llatinoamericans fonamentalment s’ocupen en llocs de treball No 
qualificats i com a Treballadors de la restauració i del Comerç. 
 
Els originaris de països de la Unió Europea no es concentren tant com els de les altres 
zones, tot i que presenten un percentatge lleugerament superior en el grup de 
Treballadors de la restauració i del Comerç. Cal destacar que els comunitaris són els 
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que presenten un nombre més alt d’ocupats en el grup de directius amb el mateix 
percentatge que els dels ocupats amb nacionalitat espanyola. 
 
Els asiàtics s’ocupen principalment com a Treballadors no qualificats i Treballadors 
Treballadors de la restauració i del Comerç. 
 
En general, els treballadors estrangers fan feines menys qualificades que els ciutadans 
espanyols, en canvi, el seu nivell d’estudis no és clarament molt més baix que el 
d’aquests. 
 
Per sexes, les dones estrangeres ocupen més llocs de treball no qualificats que les dones 
autòctones i menys llocs de treball d’alta qualificació. En el cas dels homes, els ocupats 
de nacionalitat estrangera tenen una presència clarament inferior als autòctons en 
ocupacions d’alta qualificació. 
 
Per zones d’origen, cal destacar que la millor relació entre nivell d’estudis i nivell de 
qualificació de l’ocupació la presenten els ocupats d’origen africà, que tendeixen a 
ocupar llocs de treball amb un nivell de qualificació superior al nivell d’estudis que 
declaren, probablement perquè supleixen el nivell de formació amb experiència 
professional.  
 
El col·lectiu amb una pitjor relació entre nivell d’estudis i qualificació de l’ocupació és 
el dels europeus no comunitaris. Són els que presenten uns nivells més alts d’estudis i 
en canvi això no es veu traduït en ocupacions de més alta qualificació. 
 
La taxa de temporalitat dels treballadors estrangers s’ha reduït en gairebé 7 punts 
mentre que la dels assalariats de nacionalitat espanyola ho ha fet en 7,6 punt. Tot i així 
la taxa de temporalitat dels assalariats estrangers és encara prop del doble de la dels 
autòctons.  
 
Els homes estrangers presenten una taxa de temporalitat més alta que les dones 
estrangeres.  
 
Els originaris de països africans presenten la taxa de temporalitat més alta i els 
comunitaris la més baixa. Més de la meitat dels assalariats africans tenen un treball 
temporal. 
 
 
 
 
 
 


