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1. Presentació 

 

Per setè any consecutiu us presentem l’estudi “L’ocupació a Catalunya 
2009” que elaborem des de la Secretaria de Socioeconomia de CCOO de 
Catalunya. 

Conèixer l’evolució del mercat de treball a Catalunya, així com els principals 
indicadors d’ocupació, ens permet analitzar tendències, escenaris de futur i 
possibles alternatives, elements imprescindibles per a la nostra acció 
sindical. 

Hem pretès que l’estudi tingui un caire qualitatiu, més enllà del mer recull 
estadístic. Com a novetat, i tenint en compte el context en el qual ens 
trobàvem immersos l’any 2009, introduïm informació sobre la taxa de risc 
de pobresa en relació a l’ocupació o desocupació, així com en relació al 
nivell salarial. També analitzem l’índex de sinistrabilitat laboral a Catalunya 
i el nivell de satisfacció sobre la prevenció de riscos laboral. La percepció de 
discriminació en el lloc de treball és un nou indicador, com també ho són 
les sol·licituds de permisos per a conciliar la vida personal, familiar i laboral 
i el nivell d’afiliació a sindicats al mercat laboral català.  

L’any 2009 ha estat el segon any seguit de greu crisi econòmica, que 
sobretot s’ha constatat en la destrucció massiva de llocs de treball. 
L’excessiva temporalitat del nostre mercat de treball, resultat de l’aposta 
per un model productiu basat en la precarietat, la desregularització, la 
baixa qualificació de treballadors i treballadores i de llocs de treball i en la 
producció de baix o nul valor afegit, no ha servit per a evitar que les taxes 
d’atur al nostre país siguin les més elevades de la Unió Europea. A més del 
nombre de persones aturades, la resta d’indicadors negatius es mantenen: 
caiguda de la contractació, sobretot la de caràcter indefinit, fet que ha 
provocat la reducció de la temporalitat, però no per estabilitat contractual, 
sinó per no renovació de contractes de durada determinada; caiguda de la 
població activa, sobretot entre els joves; prolongació de la situació d’atur 
amb tots els efectes que comporta: desafecció, pèrdua d’habilitats, 
desànim, pèrdua de prestacions econòmiques... Destaca l’enorme 
increment del nombre de persones desanimades, és a dir, qui decebut en 
no trobar feina deixa de ser actiu. El més preocupant és que gran part 
d’aquest col·lectiu són joves que ni cerquen feina ni milloren la seva 
ocupabilitat a través de la formació.  

De nou, confiem que aquest pugui ser un instrument útil, que no acaba 
amb la publicació de l’estudi, sinó que té continuïtat al llarg de l’any amb 
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l’elaboració d’informes, documents i anàlisis del mercat de treball al nostre 
país. 

Les dades sobre els primers mesos de l’any 2010 evidencien pocs 
símptomes de recuperació econòmica. Els principals indicadors continuen 
essent molt negatius i no s’intueix la capacitat del nostre mercat de treball 
per a crear ocupació que faci reduir el nombre d’aturats. 

 

Cristina Faciaben 
Secretària de Socioeconomia 
CCOO de Catalunya 
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2. Metodologia 

 

La font principal per a l’elaboració de l’estudi “L’ocupació a Catalunya 
2009” són les microdades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), tal com ja 
s’ha fet en estudis anteriors. La mateixa secretaria elabora les sèries 
estadístiques, fet que ens permet la llibertat d’elaborar la informació que 
considerem rellevant en funció de les línies prioritàries de la nostra 
organització, sense dependre de les explotacions que en facin altres 
institucions. 

Tot i basar-nos principalment en l’Enquesta de Població Activa, també hem 
recorregut a altres fonts d’informació. Aquest any, com a novetat, també 
hem treballat l’Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball, realitzada l’any 
2008, ja que recull les dades més recents de què podíem disposar en el 
moment de l’elaboració de l’estudi. El tractament dels resultats d’aquesta 
enquesta ens ha permès aprofundir en un dels aspectes que hem 
considerat importants aquest any, com és conèixer de prop la qualitat de 
l’ocupació en el nostre mercat de treball. 

Més enllà d’aquesta novetat, també hem fet ús d’altres fonts estadístiques 
com a complement per treballar alguns indicadors concrets del mercat de 
treball. Aquestes fonts han estat el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i Immigració. 

La base poblacional estudiada aquest any 2009 la continuem acotant entre 
els 16 i els 64 anys per a l’anàlisi de l’activitat, l’ocupació i l’atur, ja que 
aquesta franja ens permet obtenir dades més reals del que està passant a 
Catalunya. Si hi incloguéssim les persones de més de 64 anys, els valors de 
les taxes sortirien esbiaixats, ja que aquestes persones són majoritàriament 
inactives. En el cas de la salarització i la temporalitat, hem calculat els 
resultats sobre la població de 16 i més anys perquè ens interessa incloure 
totes les persones que es troben en aquesta situació. 

Pel que fa al tractament de les dades, hem analitzat la diferència interanual 
entre el quart trimestre de 2008 i el quart trimestre de 2009, per tal de 
veure quina ha estat la variació dels resultats obtinguts. Establir aquest 
període en el temps ens ha permès aïllar l’efecte distorsionador de 
l’estacionalitat de determinades activitats. A més, en alguns casos, ens hem 
centrat només en el quart trimestre de 2009 per tal de mostrar la realitat 
en un moment concret. 

En aquest estudi hem continuat analitzant els indicadors genèrics del 
mercat de treball com ara la població activa, la població ocupada i la 
població aturada. A més, aquest any hem aprofundit en el fet de conèixer 
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també la població inactiva i la població inactiva desanimada. Amb tots 
aquests indicadors hem fet els encreuaments de les variables sexe, edat, 
nivell d’estudis, nacionalitat i branques d’activitat, aquesta última només 
en alguns casos. Alhora, també hem analitzat amb més profunditat 
l’ocupació en relació amb els grups professionals, la qualificació dels llocs 
de treball, la parcialitat i la subocupació. A més, ens hem aproximat a la 
realitat de les persones assalariades centrant-nos en la temporalitat i la 
rotació que presenten. Tot això ens ha permès conèixer la situació de les 
persones més vulnerables als efectes de la crisi econòmica, com poden ser 
les dones, els joves, els immigrants i les persones majors de 54 anys. 

Per tal d’aprofundir en la incidència de l’atur, també hem cregut adequat 
apropar-nos al temps d’estada en l’atur de les persones desocupades per 
veure quines dificultats presenten a l’hora de reinserir-se en el mercat de 
treball. 

Finalment, hem elaborat un glossari –que trobareu en el punt 9 d’aquest 
estudi– per tal d’aclarir conceptes i facilitar-ne la lectura. 
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3.  Anàlisi d’indicadors genèrics 

 

3.1. Activitat 

La població activa de 16 a 64 anys per a l’últim trimestre de l’any 2009 ha 
estat de 3.750.102 persones. Si comparem aquesta xifra amb el nombre de 
persones actives del darrer trimestre de 2008, podem veure que, en 
nombres absoluts, ha disminuït en 78.553 persones, cosa que significa un 
decreixement interanual del -2%. 

Des de l’any 2002 i fins a l’any 2008, la tendència de la població activa ha 
estat d’anar en augment, però ja a l’any 2008 el creixement que es podia 
percebre era força lleu. Concretament, el creixement interanual entre els 
anys 2007 i 2008 va ser de l’1,4%. 

El tercer trimestre de l’any 2008 ja apuntava la tendència de pèrdua de 
població activa, decreixement que es va traduir en -8.610 persones. Al llarg 
del 2009, si ens fixem en els resultats trimestrals, podem veure com només 
és el tercer trimestre el que presenta un lleuger creixement de població 
activa (3.778.137 persones). La resta de trimestres mostren una tendència 
decreixent, i el quart trimestre de 2009 trobem 3.750.102 persones actives. 

Si ens fixem en la taxa d’activitat, és a dir, la relació entre el nombre de 
persones actives que treballen o estan en recerca activa d’ocupació 
respecte al conjunt de la població d’entre 16 i 64 anys, observem com 
aquesta taxa es manté en uns valors similars al llarg dels trimestres, però 
que en el darrer trimestre de 2009 assoleix un resultat del 77%, 
concretament 1,1 punts percentuals menys que el mateix període de 2008. 

L’any 2008 podíem parlar d’una reactivació de la taxa d’activitat catalana, 
fet que al 2009 no podem afirmar, ja que la tendència és decreixent, tot i 
que no gaire pronunciada. 

Si tenim en compte la tendència al llarg de l’any 2009, podem destacar que 
són el primer i el tercer trimestres els que presenten les taxes més 
elevades, un 78,2 i un 77,6 respectivament. 

El nombre de persones actives a Catalunya disminueix lleugerament al llarg 
del 2009, i es trenca la tendència d’increment de la població activa que 
s’experimentava des de l’any 2002. La taxa d’activitat decreix 1,1 punts 
percentuals al 2009. 
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Gràfic 3.1.1. Evolució de la taxa d’activitat total de 16 a 64 anys (2008-2009) 

 

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

 

 

3.1.1. Població activa de 16 a 64 anys per sexe 

Si fins a l’any 2007 l’augment de població activa estava protagonitzat per 
ambdós sexes, l’any 2008 eren els homes els que reduïen, tant en nombres 
absoluts com en la seva activitat, mentre que les dones incrementaven el 
seu nombre d’actives.  

Aquest any 2009 podem dir que l’únic increment de persones actives que 
s’ha donat al llarg dels quatre trimestres el presenten les dones. 

El nombre de persones actives en el quart trimestre de 2009 se situa en 
1.688.268 dones i 2.061.834 homes. Aquests resultats ens indiquen que les 
dones han patit un decreixement interanual del -0,3%, amb -5.916 dones, 
mentre que els homes han patit una reducció més forta, concretament -
72.637 homes i una variació interanual del -3,4%. 

Tal com s’observa en el gràfic, durant l’any 2009 la taxa d’activitat 
femenina s’ha mantingut entorn del 70%, malgrat la lleu reducció que 
presenten el segon i el quart trimestre. La taxa d’activitat masculina gira 
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entorn del 84% i, per tant, es manté com en l’any 2008, amb la diferència 
de 14 punts percentuals entre taxes segons el sexe.  

Gràfic 3.1.1.1. Evolució de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys per sexe (2008 i 2009) 

 

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

En el cas dels homes, la variació interanual és d’un -2,1% respecte a l’any 
2008, mentre que les dones pràcticament no han variat, només en un 
0,1%. Podríem dir que la taxa d’activitat femenina es manté mentre que la 
masculina es redueix. 

El nombre absolut d’homes actius el 2009 es redueix considerablement, 
mentre que el de les dones, tot i reduir-se també, ho fa d’una manera 
més suau. En general, l’activitat s’ha reduït interanualment en un 1,1%. El 
64,7% del total de població inactiva està constituïda per dones. 

 

 

3.1.2. Població activa de 16 a 64 anys per grups d’edat 

El major nombre de persones actives a Catalunya es concentra en el tram 
comprès entre els 31 i els 44 anys, amb un valor d’1.560.241 persones, 
seguit del tram d’edat de 20 a 30 anys, amb 841.123 persones, i, en tercer 
lloc i molt proper, el grup d’entre 45 i 54 anys, amb 835.592 persones. 

Tot i que resulta comprensible que el gran volum de persones actives es 
concentri en edats en què les persones es troben de ple dins del mercat de 
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treball, cal destacar que els increments de població activa els presenten els 
grups d’edat que van de 31 a 44 anys i de 45 a 54 anys. És important 
destacar l’increment d’aquest darrer grup d’edat, ja que és una de les 
franges d’edat considerades menys actives.  

El grup d’edat de 31 a 44 anys presenta un increment interanual de l’1,6% i 
el grup d’edat de 45 a 54 anys, de l’1,2%. Per contra, la resta de grups 
d’edat presenten unes variacions interanuals negatives. El grup més jove, el 
de 16 a 19 anys, ha patit una reducció del -23%. El grup de 20 a 30 anys té 
un 8,7% de població activa menys que fa un any i el grup de més edat, el de 
55 a 64 anys, ha patit un decreixement del -3%. 

Aquests resultats són força alarmants, si tenim en compte que els grups 
d’edat que pateixen les reduccions més fortes de població activa són 
aquells que haurien d’entrar amb força al mercat de treball català. 

Aquesta dada ens pot donar certes orientacions pel que fa a la població 
inactiva, que analitzarem més endavant, i respecte als col·lectius de 
persones desanimades, que destacarem en el mateix punt d’inactivitat. 

Gràfic 3.1.2.1. Evolució de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys per grups d’edat (2008 i 
2009) 

 

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

En la taula observem les taxes d’activitat relatives a cada grup d’edat, i 
podem veure que les franges d’edat considerades “més actives” són les 
que concentren les taxes més elevades. El tram de 31 a 44 anys és el que 
presenta la taxa més elevada, un 89,3%. 
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Si en nombres absoluts observàvem que era el grup d’edat de 20 a 30 anys 
el que disminuïa amb més intensitat el seu valor, per contra, amb les taxes 
d’activitat és la franja de 16 a 19 anys la que presenta la major caiguda, 
amb un decreixement interanual del -23% respecte al 2008. La tendència 
de decreixement de la població activa més jove ja es constatava en el 
període 2006-2007. En canvi, el 2008 va ser la població de 31 a 44 anys la 
que va patir una reducció més elevada. 

La taxa d’activitat més elevada el 2009 la presenten les persones de 31 a 
44 anys, grup d’edat que també presenta el major increment interanual 
(1,6%). Juntament amb el grup de 45 a 54 anys, són els únics que 
presenten una variació interanual creixent. 

 

 

3.1.3. Població activa de 16 a 64 anys per nivell d’estudis 

La taxa d’activitat per nivell d’estudis de l’any 2009 ens corrobora la 
tendència d’informes anteriors sobre la importància que té la formació a 
l’hora de poder accedir i mantenir-se en el mercat de treball. En aquest 
sentit, a més nivell d’estudis de la població, més predisposició té aquesta 
de ser activa i, per tant, de poder treballar. 

Tot i aquesta tendència, cal destacar que l’any 2009, s’ha detectat un 
decreixement interanual en la taxa d’activitat entre tots els nivells 
d’estudis. Si ens fixem en els mateixos resultats per a l’any 2008, podem 
veure que, en aquell moment, tots els nivells d’estudis incrementaven la 
seva taxa a excepció del nivell d’estudis superiors.  

Concretament, la taxa d’activitat que ha disminuït més és la del grup 
d’analfabets i educació primària, amb un -1,7% i una taxa del 61,1%. Tot 
seguit trobem el grup de persones amb nivell d’estudis secundaris de 
segona etapa, amb un -1,4% i una taxa del 77,2%. El grup d’estudis 
superiors presenta un decreixement interanual del -0,6% amb una taxa del 
91,1%, la més elevada de tots els nivells i amb diferència. Finalment, és el 
nivell d’estudis secundaris de primera etapa el que ha reduït més 
suaument la taxa, en un -0,4%, i presenta una taxa del 76,2%. 

L’enquesta distingeix quatre grans trams de nivells formatius: 

 Les persones que afirmen tenir un nivell formatiu fins als estudis 
primaris, a finals de 2008 representen un 18,6% del total de persones 
actives d’entre 16 i 64 anys, concretament 697.149 persones, en 
nombres absoluts. En nombre de persones és l’únic que augmenta, 
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exactament en 3.891 persones més que l’any anterior, fet que suposa 
un increment del 0,6%. 

 Un segon nivell són les persones que manifesten tenir educació 
secundària de primera etapa. Aquest grup representa el 24,2% del total 
de persones actives entre 16 i 64 anys, concretament 908.509 
persones, 43.947 persones menys que l’any 2008, i una variació 
interanual del -0,4%. 

 Un tercer nivell és el de l’educació secundària de segona etapa. Aquest 
nivell formatiu presenta una disminució de -33.818 persones i un 
decreixement interanual del -1,4%. Aquest grup representa, el 2009, el 
24,3% del total de la població activa. La taxa d’activitat d’aquest 
col·lectiu és d’un 77,2%. 

 Finalment hi ha el grup amb educació superior, que registra la taxa 
d’activitat més elevada, del 91,1%, i representa el 32,8% del total de la 
població activa entre 16 i 64 anys. Respecte a l’any 2008, aquest grup 
ha patit un decreixement del -0,6%. 

Taula 3.1.3.1. Taxa d'activitat de 16 a 64 anys per nivell d'estudis (4t trim 2009) 
 

 
Persones 
actives 

Variació (N) Variació (%) 
Taxa 

activitat 

Analfabets i educació primària 697.149 3.891 0,6 61,1 

Educació secundària 1a etapa 908.509 -43.947 -4,8 76,2 

Educació secundària 2a etapa 911.570 -33.818 -3,7 77,2 

Educació superior 1.229.530 -8.023 -0,7 91,1 

Total 3.746.758 -81.897 -2,2 77,0 

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

L’anàlisi d’aquestes dades ens permet veure que hi ha elements que es 
repeteixen any rere any, com ara la relació directa entre activitat i nivell 
formatiu. En aquest sentit, a més nivell d’estudis, la taxa d’activitat és més 
alta i amb diferències notables respecte als nivells formatius més baixos. 
Malgrat això, cal destacar la reducció de la taxa d’activitat de tots els trams 
d’estudis. 

Tot i que les majors taxes d’activitat les presenten les persones amb més 
nivell d’estudis, durant l’any 2009, la població activa que ha augmentat 
en nombres absoluts és la que no té estudis o té estudis primaris i en 
edats compreses entre 31 i 54 anys. 

Si ens fixem en la població activa per nivells d’estudis i sexe, podem dir que 
l’any 2009 són les dones les que compleixen la relació positiva directa que 
hi ha entre estudis i activitat. És a dir, que com més nivell d’estudis tenen 
les dones, més disponibles estan per treballar i entrar al mercat laboral. Per 
contra, els homes trenquen aquesta tendència en el nivell d’estudis 
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d’educació secundària de segona etapa. En aquest nivell de formació hi ha 
menys població activa que en el nivell inferior i també la taxa d’activitat és 
més baixa. Concretament, és d’un 84,8% en el grup d’estudis secundaris de 
primera etapa i del 81,5% en el grup d’estudis secundaris de segona etapa. 

 

 

3.1.4. Població activa de 16 a 64 anys per nacionalitat 

El fenomen migratori ja l’hem anat observant al llarg dels estudis 
d’ocupació des del 2007, i creiem que segueix sent important conèixer la 
situació de les persones immigrades a Catalunya en el mercat de treball 
l’any 2009. 

En aquest estudi, com en els estudis anteriors, creiem que cal tenir present 
que el fet d’analitzar la població que es troba entre els trams d’edat de 
majors de 16 anys i menors de 65 fa que el pes de la població immigrant hi 
estigui sobrerepresentat respecte a la població de nacionalitat espanyola. 

A més, cal afegir que les persones que procedeixen d’altres països 
presenten la característica de ser “molt actives”, ja que el motiu principal 
pel qual emigren, en aquest cas a Catalunya, és per trobar una feina. A la 
vegada, també cal ressaltar que la dificultat de localitzar les persones 
enquestades de l’EPA i altres factors fan que les enquestes es validin de 
forma diferent en funció de si la persona és immigrada o de nacionalitat 
espanyola. Això és tradueix en el fet que una enquesta realitzada a una 
persona immigrada representa més persones immigrades que una 
enquesta feta a una persona de nacionalitat espanyola (la nostra 
estadística és menor). 

Si analitzem l’activitat per nacionalitat, cal recordar que el pes de les 
persones actives estrangeres és d’un 19% del total de la població activa a 
Catalunya. Cal tenir present que la tendència de la taxa d’activitat al llarg 
dels anys, des de 2002 fins a 2007, ha estat augmentar. L’any 2007 la taxa 
de la població immigrant es va veure reduïda en -3,5 punts percentuals, va 
tornar a augmentar l’any 2008 i torna a disminuir l’any 2009. 
Concretament, en -3,8% punts percentuals. 

En referència a les taxes d’activitat entre la població activa espanyola i 
l’estrangera, podem dir que la població activa estrangera sempre ha 
representat, des de 2002, com a mínim, unes taxes més elevades que les 
de la població espanyola, segurament pels factors exposats anteriorment. 
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En l’últim trimestre de l’any 2009 la taxa d’activitat de la població 
espanyola és d’un 76,9% i d’un 77,9% per a la població estrangera. La 
diferència percentual entre taxes és d’un punt. 

Com ens indica el gràfic 3.1.4, la taxa d’activitat de la població espanyola 
presenta una tendència al llarg dels últims anys d’increment, a excepció 
d’aquest darrer any, en què ha disminuït. Respecte a l’any 2008, aquesta 
s’ha reduït en un -1,6%. Per tant, ha patit una reducció molt més lleu que la 
que presenta la població immigrant. 

Gràfic 3.1.4.1. Evolució de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys per nacionalitat (2008 i 
2009) 

 

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

En nombres absoluts, del total de la població activa que s’ha perdut, 
28.609 persones són immigrants (el 36,4%) i 49.943 són espanyoles (el 
63,6%).  

El patent retrocés de la població activa immigrant, que ja es començava a 
fer present l’any 2008, pot suposar una major debilitat d’aquest col·lectiu 
enfront del mercat de treball català. 
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3.1.5. Anàlisi transversal de la població activa de 16 a 64 anys 

Havent constatat un comportament diferent d’altres anys per part de la 
població activa a Catalunya, hem considerat adient fixar-nos en quin perfil 
de persona deixa de ser activa o passa a ser-ho al llarg d’aquest any 2009, 
quan ja fa més d’un any que patim la situació de crisi en el nostre mercat 
de treball. 

En aquest sentit, hem cregut oportú fer un encreuament de la variable sexe 
amb la resta de variables que hem anat analitzant al llarg d’aquest punt, 
per tal de veure si hi ha relació amb la població inactiva, la qual, 
majoritàriament, és femenina. 

Taula 3.1.5.1. Variació interanual de la població activa de 16 a 64 anys per sexe i grups 
d’edat (2008 i 2009) 

Grups d'edat 
 

4t trim. 2009 Variació (N) Variació (%) 

16 a 19 anys 

Home 40.692 -4.788 -10,53 

Dona 23.804 -14.401 -37,69 

Total 64.496 -19.189 -22,93 

20 a 30 anys 

Home 446.563 -45.646 -9,27 

Dona 394.560 -34.334 -8,01 

Total 841.123 -79.980 -8,68 

31 a 44 anys 

Home 859.521 1.347 0,16 

Dona 700.720 22.956 3,39 

Total 1.560.241 24.303 1,58 

45 a 54 anys 

Home 455.934 -1.984 -0,43 

Dona 379.658 12.151 3,31 

 
835.592 10.167 1,23 

55 a 64 anys 

Home 259.124 -21.566 -7,68 

Dona 189.526 7.713 4,24 

Total 448.650 -13.853 -3,00 

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

En la taula 3.1.5.1 podem veure com ha variat la població activa entre els 
darrers trimestres dels anys 2008 i 2009, en els diferents grups d’edat. En 
aquest sentit, en el grup més jove, entre 16 i 19 anys, la població activa que 
es veu més reduïda és la femenina, amb una variació interanual del -37,7% 
i 14.400 dones joves menys. En canvi, els homes joves d’aquest grup s’han 
reduït en un -10,5%, cosa que significa 4.788 homes menys. 

Si analitzem el segon grup d’edat, el de 20 a 30 anys, podem dir que tant 
homes com dones han patit una reducció entorn al 9%. En aquest cas, 
però, en nombres absoluts són els homes els que han sofert una reducció 
més accentuada (-45.646 homes i -34.334 dones). 

El tercer grup d’edat, el que comprèn les persones d’entre 31 i 44 anys, 
destaca per presentar l’únic augment de població activa, juntament amb el 
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grup entre 45 i 54 anys. Augment molt lleu, que es tradueix en un 3% de 
dones, i en un 0,4% d’homes en tots dos grups d’edat. 

Finalment, el grup de major edat, el de 55 a 64 anys, també presenta una 
reducció interanual del -7,7% per als homes, i en canvi un augment del 
4,2% per a les dones. 

Per tant, podem dir que, per grups d’edat i sexe, cau l’activitat de les 
dones joves d’entre 16 i 30 anys, i es redueix també l’activitat dels homes 
joves però no de manera tan accentuada. A partir dels 31 anys, augmenta 
suaument l’activitat femenina i es redueix la masculina, destacant que 
són els homes de 55 a 64 anys els que pateixen la reducció d’activitat més 
accentuada. 

Taula 3.1.5.2. Variació interanual de la població activa de 16 a 64 anys per sexe i nivell 
d'estudis (2008 i 2009) 
 

  
4t trim 2009 Variació (N) Variació (%) 

Analfabets i educación 
primària 

Home 446.211 -85 -0-02 

Dona 250.938 3.976 1,61 

Total 697.149 3.891 0,56 

Educació secundària 
1a etapa 

Home 542.329 -32.634 -5,68 

Dona 366.181 -11.312 -3,00 

Total 908.510 -43.946 -4,61 

Educació secundària 
2a etapa 

Home 460.075 -31.874 -6,48 

Dona 451.496 -1.943 -0,43 

Total 911.571 -33.817 -3,58 

Estudis superiors 

Home 612.104 -9.159 -1,47 

Dona 617.427 1.137 0,18 

Total 1.229.531 -8.022 -0,65 

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

Segons la taula que presentem, referent a població activa per sexe i nivell 
d’estudis, podem dir que la tendència és força diferent entre homes i 
dones. 

En aquest sentit, els homes presenten una variació interanual negativa en 
tots els nivells d’estudis, mentre que les dones redueixen la seva presència 
en el nivell d’estudis secundaris de primera i segona etapa.  

Els homes amb nivell d’estudis secundaris són els que han reduït amb més 
intensitat l’activitat en nombres absoluts i en variació interanual, respecte 
a l’any 2008. Concretament, es redueix en un -6,5% l’activitat dels homes 
amb estudis secundaris de segona etapa i en un -5,7% la dels homes amb 
estudis secundaris de primera etapa. 

En canvi, les dones sense estudis i amb estudis superiors augmenten 
lleugerament la seva participació activa en el mercat de treball i hi 
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redueixen la seva presència les dones amb estudis secundaris. En aquest 
sentit, les dones sense estudis o amb estudis primaris augmenten en un 
1,6%, és a dir, 3.976 dones més. Les dones amb estudis superiors 
augmenten en 1.137, amb un 0,2% de creixement interanual. 

En aquest sentit, podem dir que l’activitat masculina es veu reduïda en 
tots els nivells formatius i, en canvi, les dones que s’incorporen tenen 
nivells d’estudis primaris o superiors. 

Taula 3.1.5.3. Variació interanual de la població activa de 16 a 64 anys per sexe i 
nacionalitat (2008 i 2009) 
 

  
4t trim. 2009 Variació (N) Variació (%) 

Nacionalitat espanyola 

Home 1.647.399 -53.921 -3,2 

Dona 1.389.713 3.978 0,3 

Total 3.037.112 -49.943 -1,6 

Nacionalitat estrangera 

Home 414.435 -18.716 -4,3 

Dona 298.554 -9.894 -3,2 

Total 712.989 -28.610 -3,9 

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

Només les dones de nacionalitat espanyola augmenten en nombres 
absoluts l’activitat. Concretament ho fan amb 3.978 dones actives més que 
el darrer trimestre de 2008 i una variació interanual del 0,3%. 

Els homes de nacionalitat espanyola han patit una reducció del -3,2%, i 
53.921 homes menys, mentre que els homes de nacionalitat estrangera 
presenten una reducció del -4,3% i -18.716 homes actius. 

Les dones immigrants han sofert una reducció del -3,2%, i quasi 10.000 
dones actives menys que l’any 2008. 

Amb tot això, podem dir que només les dones autòctones han augmentat 
el nombre d’actives mentre que els homes i les dones estrangeres han 
deixat de ser persones actives. 

Per concloure aquest apartat, cal dir que, malgrat constatar una entrada 
de dones actives espanyoles, de mitjana edat, i amb estudis primaris o 
superiors, aquest augment no ha pogut compensar la pèrdua important 
de dones joves actives que s’ha experimentat en el 2009. La reducció tan 
pronunciada de dones joves entre 16 i 19 anys pot ser donada per la 
incorporació o el retorn d’aquest col·lectiu al sistema educatiu i/o 
formatiu davant les escasses oportunitats de trobar una feina. Respecte 
als homes, només cal dir que els resultats són negatius i evidencien la 
important pèrdua d’activitat que això suposa. 
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3.2. Inactivitat 

Si bé l’any 2009 el comportament de la població activa ha variat força 
respecte a l’any 2008, pot resultar interessant considerar el comportament 
de la població inactiva. Així doncs, podrem veure entre homes i dones 
inactius, quins grups d’edat o nacionalitats han variat i com ho han fet. 

 

 

3.2.1. Anàlisi transversal de la població inactiva de 16 a 64 anys 

En aquest apartat volem conèixer la part de la població total a Catalunya 
entre 16 i 64 anys que no participa en el nostre mercat de treball. 
Pretenem, doncs, veure si la inactivitat recau sobre un perfil determinat de 
persones i com aquesta ha patit modificacions en aquest segon any de crisi 
econòmica i constant creixement d’atur i destrucció d’ocupació. 

Taula 3.2.1.1. Variació interanual de la població inactiva de 16 a 64 anys per sexe i grups 
d'edat (2008 i 2009) 
 

  
4t trim 2009 Variació (N) Variació (%) 

16 a 19 anys 

Home 97.755 4.332 4,6 

Dona 106.866 14.153 15,3 

Total 204.621 18.845 9,9 

20 a 30 anys 

Home 82.279 15.462 23,1 

Dona 108.266 -4.499 -4,0 

Total 190.545 10.963 6,1 

31 a 44 anys 

Home 38.114 -6.973 -15,5 

Dona 149.111 -2.162 -1,4 

Total 187.225 -9.135 -4,7 

45 a 54 anys 

Home 41.027 9.164 28,8 

Dona 125.853 -4.202 -3,2 

Total 166.880 4.962 3,1 

55 a 64 anys 

Home 135.263 24.655 22,3 

Dona 232.740 -2.898 -1,2 

Total 368.003 21.757 6,3 

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

La taula anterior ens mostra la població inactiva d’homes i dones segons els 
diferents grups d’edat que hem extret dels resultats de l’Enquesta de 
Població Activa. En aquest sentit, si ens fixem en el grup d’edat més jove, 
respecte a l’any 2008, la població inactiva d’entre 16 i 19 anys ha 
experimentat una variació interanual del 10%, que en xifres absolutes són 
18.485 persones més que fa un any. Analitzant les diferències entre homes 



21 
   

i dones, podem dir que, majoritàriament, són les dones les que han 
augmentat en un 15,3%, mentre que els homes ho fan en un 4,6%. Amb 
aquesta diferència de dades, es podria pensar que ja en edats 
primerenques les dones es declaren inactives, en el millor dels casos per 
seguir cursos educatius i/o de formació, i que, per contra, són molt pocs els 
homes inactius perquè decideixen buscar feina. 

En el grup de 20 a 30 anys la població inactiva també augmenta, en aquest 
cas en un 6% respecte a l’any 2009. Són els homes d’aquest grup d’edat 
jove els que presenten l’increment més accentuat respecte a l’any anterior; 
concretament han augmentat en un 23,1%. Per contra, les dones d’entre 
20 i 30 anys disminueixen la seva inactivitat en un -4,0%. Cal destacar, 
doncs, la diferència de comportament tan notable entre homes i dones 
respecte a la inactivitat. 

El tercer grup d’edat, el que engloba les persones de 31 a 44 anys, presenta 
un decreixement interanual del -4,7%. En aquest cas, tornen a ser els 
homes qui destaquen per uns resultats més pronunciats que les dones, 
concretament han disminuït un -15,5%, mentre que les dones ho fan amb 
un lleuger -1,4%. El grup d’edat de 45 a 54 anys presenta uns resultats 
lleugerament positius, exactament un increment del 3,1%. Per sexe, els 
homes pateixen un augment de quasi un 29%, mentre que les dones 
redueixen la seva presència com a grup inactiu un -3,2%. De nou, els homes 
tenen un comportament molt diferent del de les dones i més accentuat 
que aquestes. 

Finalment, el grup més madur, el de 55 a 64 anys, presenta també una 
tendència similar a l’anterior grup d’edat analitzat. En aquest cas, els 
homes han augmentat en un 22,3% la població inactiva i, per contra, les 
dones l’han reduït en un -1,2%. Malgrat aquest desequilibri entre sexes, la 
variació interanual per a tot el grup d’edat és d’un augment del 6,3%. 

Taula 3.2.1.2. Variació interanual de la població inactiva de 16 a 64 anys per sexe i 
nivell d'estudis (2008 i 2009) 
 

  
4t trim. 2009 Variació (N) Variació (%) 

Analfabets i educació primària 
Home 149.125 28.419 23,5 
Dona 295.227 5.659 2,0 
Total 444.352 34.078 8,3 

Educació secundària 1a etapa 
Home 96.899 -9.470 -8,9 
Dona 186.367 1.636 0,9 
Total 283.266 -7.834 -2,7 

Educació secundària 2a etapa 
Home 104.383 23.993 29,8 
Dona 164.525 -12.380 -7,0 
Total 268.908 11.613 4,5 

Estudis superiors 
Home 43.540 3.208 8,0 
Dona 76.526 5.287 7,4 
Total 120.066 8.495 7,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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La taula anterior ens mostra la distribució de les persones inactives d’entre 
16 i 64 anys per als diferents nivells d’estudis que afirmen que han assolit. 
Creiem que aquesta anàlisi ens pot permetre identificar diferents 
comportaments entre les persones segons diferents nivells d’estudis i la 
seva actitud davant el mercat de treball. 

En aquest sentit, el grup de persones sense estudis o amb educació 
primària presenta una variació interanual del 8,3% respecte a l’any 2008. Si 
tenim en compte aquest increment entre homes i dones, cal destacar la 
diferència tan accentuada entre ambdós sexes. En aquest sentit, les dones 
presenten una variació interanual del 2,0% i 5.659 dones inactives més, 
mentre que els homes ho fan en un 23,5% i 28.419 homes inactius més.  

Les persones que afirmen tenir estudis secundaris fins a primera etapa, 
pateixen una variació interanual del -2,7% i -7.834 persones més, de les 
quals -9.470 són homes i 1.636 són dones. Així doncs, les dones presenten 
un lleuger augment del 0,9% i els homes, un decreixement del -9%. 

El grup de persones inactives que trobem en el nivell de formació d’estudis 
secundaris de segona etapa presenta un creixement del 4,5%. Els homes 
d’aquest grup presenten un creixement del 29,8% i 23.993 homes més, i 
per contra, les dones mostren un decreixement del -7,0% i 12.380 dones 
inactives menys. 

Finalment, en el nivell d’estudis superiors, trobem que, per primer cop, la 
variació interanual entre homes i dones és força similar. En aquest cas, els 
homes han augmentat en un 8,0% i les dones en un 7,4%. Així doncs, tant 
homes com dones amb estudis de nivell superior passen a ser població 
inactiva aquest darrer any en una proporció molt similar, mentre que en la 
resta de nivells d’estudis els comportaments són molt dispars. 

Taula 3.2.1.3. Variació interanual de la població inactiva de 16 a 64 anys per sexe i 
nacionalitat (2008 i 2009) 
 

  
4t trim. 2009 Variació (N) Variació (%) 

Nacionalitat espanyola 

Home 333.359 39.461 13,4 

Dona 581.131 -5.945 -1,0 

Total 914.490 33.516 3,8 

Nacionalitat estrangera 

Home 61.079 7.179 13,3 

Dona 141.705 6.338 4,7 

Total 202.784 13.517 7,1 

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

Segons la nacionalitat, podem dir que la tendència entre homes és força 
similar, en el sentit que tant homes estrangers com espanyols mostren una 
variació interanual entorn del 13%. La diferència la trobem entre les dones, 
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ja que la població inactiva de dones espanyoles s’ha reduït en un -1,0%, 
mentre que les dones estrangeres inactives han augmentat en un 4,7%. 

Havent vist el comportament de la població inactiva entre homes i dones, 
respecte als anys 2008 i 2009 i per als diferents nivells d’estudis, 
nacionalitat i grups d’edat, podem dir que són els homes els que han patit 
una variació més pronunciada tant per augmentar com per disminuir els 
seus components com a població inactiva d’entre 16 i 64 anys. Les dones, 
en canvi, mostren un comportament més estable, amb unes variacions 
interanuals no gaire accentuades. 

L’anàlisi transversal ens ha permès veure que, per grups d’edat, els homes 
augmenten notablement la seva presència en el grup de 20 a 30 anys i el 
de més de 45 anys, i per contra, redueixen molt la inactivitat en el grup 
d’edat  d’entre 31 i 44 anys. En canvi, les dones només augmenten la 
inactivitat de manera accentuada entre les edats més joves. Per nivell 
d’estudis, hem pogut observar també que són molt diferents els 
comportaments entre homes i dones, tret del nivell més alt de formació, 
en què homes i dones augmenten de manera quasi idèntica. Diferències de 
població inactiva per nacionalitat, només n’hi ha entre les dones, mentre 
que els homes, tant estrangers com espanyols, presenten una tendència 
molt semblant. 

Com hem pogut constatar, hi ha diferències importants entre la població 
inactiva masculina i la femenina, tot i tenir en compte el fenomen natural 
d’entrada i, per tant, l’augment de població jove inactiva. És preocupant 
l’augment tan pronunciat de població inactiva masculina entre les edats de 
20 i 30 anys i entre 45 i 54 anys. Segurament, aquest comportament el 
podrem entendre millor si analitzem la població inactiva classificada com a 
desanimada. 

 

 

3.2.2. Població inactiva desanimada 

En aquest apartat hem volgut conèixer la realitat de la població inactiva 
que es declara no activa perquè considera que no trobarà una feina. 
Aquest col·lectiu de persones és el que classifica l’Enquesta de Població 
Activa com a “desanimat”. Cal tenir en compte que les dades que 
tractarem a continuació fan referència als darrers trimestres de 2008 i 
2009, i que fins al present estudi no havíem analitzat anteriorment. És 
l’augment del pes d’aquesta part de la població inactiva el que ens ha fet 
parar-hi atenció. Concretament en aquests dos anys de crisi econòmica que 
anem patint i que ha repercutit en el comportament de la població 
respecte al mercat de treball. 



24 
   

A més, cal dir que, en aquest grup de persones desanimades, no es 
comptabilitzen les persones que poden estar afectades per una regulació 
d’ocupació, per una malaltia o una incapacitat temporal, per cura de nens o 
adults malalts, persones amb discapacitats o persones grans, per altres 
responsabilitats familiars o personals, per cursar estudis o rebre formació, 
estar jubilat o altres raons. És a dir, que l’única raó per la qual es declaren 
inactius és que no busquen una ocupació perquè no tenen l’esperança de 
trobar-la. 

Tenint present aquesta definició, hem cregut oportú tractar les dades de 
les persones inactives desanimades en funció del sexe, del nivell d’estudis i 
l’edat per tal de veure si hi ha relació en funció d’aquestes variables i el 
desànim a l’hora de buscar una feina. 

Taula 3.2.2.1. Total de persones desanimades de 16 a 64 anys (2008 i 2009) 
 

  
Persones desanimades 

Total inactius (N) % 

2008 1.040.196 17.124 1,6 

2009 1.117.274 54.288 4,9 

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

La taula ens mostra les persones inactives que hi ha entre els darrers 
trimestres de 2008 i 2009, i quina part d’elles es considera desanimada. En 
aquest sentit, el 2009 la població desanimada arriba a ser quasi un 5% del 
total de la població inactiva entre 16 i 64 anys, mentre que el 2008 era d’un 
escàs 1,6%. 

Taula 3.2.2.2. Total persones desanimades de 16 a 64 anys per sexe (2008 i 2009) 
 

  
Total inactius Persones desanimades 

   
(N) % 

2008 
Homes 333.845 8.137 2,4 

Dones 706.351 8.987 1,3 

2009 
Homes 394.438 27.869 7,1 

Dones 722.836 26.419 3,7 

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

La població inactiva desanimada que més ha augmentat entre el 2008 i el 
2009 és la masculina. Així com al 2008 tant homes com dones 
representaven entorn del 2% del total de persones inactives, en el darrer 
trimestre de 2009 no és així, ja que els homes es distancien de les dones en 
3,4 punts percentuals, i arriben els desanimats al 7,1% del total d’homes 
inactius. En nombres absoluts, però, podem veure que la diferència entre 
sexes no és tan pronunciada (27.869 homes i 26.419 dones). 
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Taula 3.2.2.3. Persones desanimades de 16 a 64 anys per nivell d'estudis  (2008 i 2009) 
 

  
Total inactius Persones desanimades 

   
(N) % 

2008 

Analfabets i educació primària 399.908 8.846 2,2 

Educació secundària 1a etapa 281.745 4.752 1,7 

Educació secundària 2a etapa 251.079 2.007 0,8 

Estudis superiors 107.464 1.519 1,4 

2009 

Analfabets i educació primària 444.352 31.639 7,1 

Educació secundària 1a etapa 283.267 13.118 4,6 

Educació secundària 2a etapa 268.908 7.744 2,9 

Estudis superiors 120.067 1.785 1,5 

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

Per nivell d’estudis, podem dir que entre 2008 i 2009 la població inactiva 
desanimada que té els nivells de formació més baixos és la que ha 
augmentat més. D’aquesta manera, és la població amb un nivell d’estudis 
d’analfabets o educació primària la que augmenta més com a població 
desanimada, concretament arriba al 7,1% del total de persones inactives 
d’aquest nivell de formació i 4,9 punts percentuals més que l’any 2008. Tot 
seguit trobem les persones que afirmen tenir estudis secundaris de 
primera etapa. Aquest grup ha augmentat en 2,9 punts percentuals, i 
representa un 4,6% de persones desanimades respecte al total de població 
inactiva. 

Les persones desanimades que trobem incloses en el nivell d’estudis 
secundaris de segona etapa són un 2,9% del total, i augmenten en 2 punts 
percentuals respecte a l’any 2008. 

Finalment, cal destacar el lleu augment de persones desanimades que 
tenen estudis superiors. L’any 2008 representava un 1,4% i al 2009, un 
1,5%. 

Així doncs, creiem que és destacable el fet que les persones classificades 
com a desanimades que més han augmentat siguin aquelles que no tenen 
estudis o amb nivell assolit baix, sobretot si tenim en compte que aquestes 
persones no es trobaven fent formació en el moment que se’ls va realitzar 
l’enquesta. 

Per grups d’edat, podem dir que l’any 2009 el percentatge més elevat de 
persones desanimades el presenten els joves d’entre 20 i 30 anys, amb un 
8,2% i un total de 15.615 joves desanimats. Seguidament, trobem el grup 
de 45 a 54 anys, que se situa en un 5,4% i 9.013 persones desanimades. El 
grup de persones inactives de 31 a 44 anys presenta un 5% de persones 
desanimades que no busquen feina. Les persones inactives amb edats més 
avançades comprenen un 4,2% del total de persones desanimades. 
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Taula 3.2.2.4. Persones desanimades de 16 a 64 anys per grups d'edat (2008 i 2009) 
 

  
Total inactius Persones desanimades 

   
(N) % 

2008 

16 a 19 anys 184.786 2.042 1,1 

20 a 30 anys 170.619 2.207 1,3 

31 a 44 anys 185.661 2.264 1,2 

45 a 54 anys 158.039 3.980 2,5 

55 a 64 anys 341.092 6.632 1,9 

2009 

16 a 19 anys 204.620 4.878 2,4 

20 a 30 anys 190.545 15.612 8,2 

31 a 44 anys 187.225 9.267 4,9 

45 a 54 anys 166.880 9.013 5,4 

55 a 64 anys 368.003 15.516 4,2 

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

Finalment són els més joves, els d’entre 16 i 19 anys, els que presenten el 
percentatge de persones desanimades més baix, concretament un 2,4% i 
4.878 joves. 

Respecte a l’any 2008, el grup d’edat que més ha augmentat és el grup de 
joves entre 20 i 30 anys; aquest, l’any 2009, es distancia amb 6,9 punts 
percentuals. Tot seguit trobem el grup de 31 a 44 anys, que ha augmentat 
en 3,7 punts percentuals. Les persones inactives de 45 a 64 anys han patit 
un augment entorn dels 2 punts percentuals i, finalment, el grup més jove 
és el que ha sofert l’augment més lleu, només d’1,3 punts percentuals 
respecte al 2008. 

Amb tot això, considerem important destacar l’augment tan pronunciat 
que han patit els joves d’entre 20 i 30 anys, ja que aquestes persones 
haurien d’estar o bé buscant feina o bé formant-se per tal de millorar les 
seves oportunitats d’accés al mercat de treball. 

Per concloure aquesta anàlisi sobre les persones desanimades, cal dir que 
és preocupant l’increment que s’està donant en nombres absoluts 
d’aquest col·lectiu. I és doblement preocupant si tenim en compte que la 
major part d’aquestes persones respon a un perfil masculí, jove i amb un 
nivell d’estudis nul o baix. Col·lectiu molt vulnerable a ser expulsat del 
mercat de treball. 

El fet que la gent jove en plena edat de treballar i amb poca formació 
decideixi no buscar feina i no entrar en el mercat de treball és inquietant. 
Davant d’aquesta actitud, potser caldria analitzar quins són els 
impediments amb els quals es troben aquests joves a l’hora d’incorporar-
se al mercat de treball, si les vies d’accés al mercat de treball ajuden o 
entorpeixen el seu accés, si les ofertes existents compleixen els mínims 
de qualitat o queden sempre relegats a feines precàries, com repercuteix 
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l’efecte negatiu de l’handicap tan arrelat de la inexperiència laboral o si 
tenen o no un fàcil accés a la formació, entre d’altres. 

 

 

3.3. Ocupació 

L’any 2009 torna a presentar un saldo negatiu quant a població total 
ocupada entre 16 i 64 anys. Entre el quart trimestre de 2008 i el mateix 
període de 2009 la població ocupada a Catalunya es va reduir en 265.739 
persones, un 7,8% en termes relatius. Si comparem aquesta dada amb la 
reducció interanual del 4,3% corresponent al quart trimestre de 2008, 
podem afirmar que en aquest darrer any hem assistit a una intensificació 
del procés de la destrucció d’ocupació que es va iniciar l’any 2008.  

En termes d’evolució intertrimestral de l’ocupació, aquesta tendència es fa 
palesa des del primer trimestre de l’any, que registra una pèrdua de 
169.391 persones ocupades, una reducció del 4,8% respecte el darrer 
trimestre de 2008. A partir d’aquest moment, però, les variacions 
intertrimestrals de l’ocupació tendeixen a moderar-se.  

Gràfic 3.3.1. Evolució de l'ocupació de 16 a 64 anys (2008 i 2009) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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L’evolució de les taxes d’ocupació, un indicador de les variacions de 
l’ocupació sobre el total de la població potencialment activa, mostra 
aquesta tendència decreixent de l’ocupació que acabem de descriure.  

La taxa d’ocupació a desembre de 2009 se situava en el 63,8% del total de 
la població entre 16 i 64 anys, vuit punts percentuals per sota de 
l’indicador corresponent al quart trimestre de 2008.  

El comportament de les taxes d’ocupació entre trimestres de l’any 2009 
mostra la davallada important de l’ocupació des del primer trimestre de 
l’any per després quedar estabilitzada entorn el 65%.  

L’any 2009 ve marcat per la intensificació de la crisi de l’ocupació, amb 
una pèrdua del 8,9% de la població ocupada en termes interanuals, que 
situa la taxa d’ocupació en un 63,8%. Les majors pèrdues de població 
ocupada es concentren en el primer trimestre de l’any, i tendeixen a 
moderar-se en els trimestres següents.  

 

 

3.3.1. Població ocupada de 16 a 64 anys per sexe 

L’anàlisi desagregada de l’ocupació per sexes mostra diferències entre 
homes i dones. Així, malgrat que ambdós sexes registren reduccions 
importants en el nombre de persones ocupades, l’ocupació de les dones 
mostra una major resistència als efectes de la crisi que l’ocupació 
masculina. 

La major part de la pèrdua total d’ocupació l’any 2009 és atribuïble a la 
reducció de l’ocupació masculina. El 70% de les persones que van deixar 
d’estar ocupades entre el quart trimestre de 2008 i 2009 són homes, uns 
188.586 sobre un total de 265.740. Aquesta dada representa que 
l’ocupació masculina s’ha reduït en un 10,1% en termes interanuals. En 
canvi, el total de dones ocupades hauria retrocedit en un 5,1% en el mateix 
període.  

Tot i així, les dones han presentat tradicionalment taxes d’ocupació 
significativament inferiors a les masculines. Aquestes diferències tendeixen 
a escurçar-se com a conseqüència de l’impacte diferenciat de la crisi 
econòmica sobre els sectors amb predomini d’ocupació masculina.  

La taxa d’ocupació masculina corresponent al quart trimestre de 2009 era 
del 68,6%, mentre que la femenina se situava en el 59%. Aquests valors 
suposen que la diferència entre les taxes d’ocupació dels dos sexes s’ha 
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escurçat en un 3,8% respecte les corresponents al quart trimestre de 2008, 
on aquestes taxes assumien respectivament valors del 75,5% i el 62,1%. 

Gràfic 3.3.1.1. Evolució de les taxes d'ocupació per sexe (2008 i 2009) 

 

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

L’ocupació femenina presenta una major resistència a l’impacte de la 
crisi, molt concentrada en els sectors d’activitat més masculinitzats, de 
manera que s’observa una reducció de les diferències en les taxes 
d’ocupació entre sexes.  

 

 

3.3.2. Població ocupada de 16 a 64 anys per grups d’edat  

L’anàlisi de l’evolució de l’ocupació per grups d’edat mostra una davallada 
molt més pronunciada entre els grups de població jove, compresos entre 
els 16 i els 30 anys.  

El grup de joves entre 16 i 19 anys és on es concentra el descens més 
accentuat de l’ocupació, en termes relatius, entre el quart trimestre de 
2008 i 2009. Amb una reducció interanual del 47,2% de persones 
ocupades, la taxa d’ocupació d’aquest grup d’edat, tradicionalment molt 
més baixa en relació amb la mitjana, se situa en un 9%, en contrast amb el 
17% corresponent al quart trimestre de 2008. 
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Gràfic 3.3.2.1. Evolució de les taxes d'ocupació de 16 a 64 anys per grups d'edat (2008 i 
2009) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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participació en el mercat de treball, amb un pèrdues d’ocupació superiors 
a la mitjana.  

 

 

3.3.3. Població ocupada de 16 a 64 anys per nivell d’estudis 

L’anàlisi de l’evolució de les taxes d’ocupació per nivell d’estudis l’any 2009 
mostra l’associació entre la variable formació amb l’accés i el manteniment 
de l’ocupació. 

Tal com es mostra en la taula, la població sense estudis, però molt 
especialment aquella amb un nivell d’estudis intermedis, són els grups que 
concentren les majors reduccions de persones ocupades. L’aportació dels 
dos grups de nivells d’estudis secundaris representa el 68,7% del total de 
les pèrdues d’ocupació entre el quart trimestre de 2008 i 2009.  

 

Gràfic 3.3.3.1. Evolució de les taxes d'ocupació de 16 a 64 anys per nivell d'estudis (2008 
i 2009) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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De l’anàlisi de les taxes d’ocupació per nivells formatius destaquem 
l’evolució del grup de població amb nivell d’estudis secundaris de 1a etapa. 
Aquest grup presentava a principis de 2008 una taxa d’ocupació molt 
pròxima a la mitjana i de la qual s’ha anat distanciant progressivament al 
llarg de tot el període. El quart trimestre de 2009 la taxa d’ocupació per a 
aquest nivell d’estudis se situava en el 57,8%, 6 punts percentuals per sota 
de la taxa d’ocupació mitjana.  

Per contra, el grup de població amb un nivell d’estudis secundaris de 
segona etapa ha patit una reducció important del nombre de persones 
ocupades, però manté unes taxes d’ocupació entorn a la mitjana en tots els 
trimestres de 2009. Així, la diferència interanual de persones ocupades 
amb aquest nivell d’estudis a finals de 2009 era de 67.443, un -8,2% 
respecte el darrer trimestre de 2008, però la taxa d’ocupació d’aquest grup 
s’ha mantingut estable entorn el 65%. 

La població amb un nivell d’estudis superiors és la que manté uns nivells 
més elevats i més estables d’ocupació durant el període. Malgrat que la 
població ocupada amb aquest nivell de formació s’ha reduït en 34.400 
persones a finals de 2009 en relació amb el mateix període de 2008, aquest 
grup presenta unes taxes d’ocupació entorn el 85% en tots els trimestres.  

Finalment, el grup de població sense estudis presenta les taxes d’ocupació 
més baixes en tots els moments de la sèrie. Aquest grup ha patit una 
reducció del 18,4% del nombre de persones ocupades entre el quart 
trimestre de 2008 i 2009, un total de 49.587 persones, que rebaixen la taxa 
d’ocupació d’aquest grup del 51,5% fins a un 45,4%.  

De l’anàlisi de la distribució de les taxes d’ocupació per nivells d’estudis i 
sexes se’n deriva que la participació laboral femenina està molt associada 
amb l’assoliment de nivells d’estudis superiors. Així, malgrat que 
persisteixen diferències importants entre les taxes d’ocupació entre homes 
i dones, aquestes pràcticament tendeixen a convergir al voltant de la 
mitjana en el nivell d’estudis superiors, mentre que les distàncies 
augmenten en els nivells inferiors.  

Quant a l’evolució del nombre de persones ocupades de cada sexe per 
nivells formatius destaca el fet que la pèrdua d’ocupació en els nivells 
d’estudis de secundària i superiors afecta en major mesura als homes que a 
les dones, la qual cosa es pot atribuir a les diferències de la composició 
sectorial de l’ocupació masculina respecte a la femenina.  

Els nivells d’estudis secundaris de segona etapa i superiors, especialment 
entre les dones, estan associats amb majors índexs d’accés i permanència 
en l’ocupació.  
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Taula 3.3.3.2. Població ocupada 16-64 anys per sexe i nivell d'estudis (4t trim. 2009) 
 

 
4t trim. 2009 

Variació (N) 
interanual 

Variació (%) 
interanual 

Taxa d'ocupació 
4t trim. 2009 

Homes 
    

Analfabets i educació primària 325.105 -29.740 -8,4 54,61 

Educació secundària 1a. etapa 410.249 -79.777 -16,3 64,18 

Educació secundària 2a. etapa 381.369 -55.447 -12,7 67,56 

Educació superior 566.843 -24.450 -4,1 86,46 

Total homes 1.683.566 -189.414 -10,1 68,59 

Dones 
    

Analfabets i educació primària 193.539 -19.847 -9,3 35,44 

Educació secundària 1a. etapa 279.347 -37.598 -11,9 50,56 

Educació secundària 2a. etapa 378.416 -11.986 -3,1 61,43 

Educació superior 569.218 -9.950 -1,7 82,03 

Total dones 1.420.520 -79.381 -5,3 58,97 

Ambdós sexes 
    

Analfabets i educació primària 518.644 -49.587 -8,7 45,44 

Educació secundària 1a. etapa 689.596 -117.375 -14,5 57,86 

Educació secundària 2a. etapa 759.785 -67.433 -8,2 64,36 

Educació superior 1.136.061 -34.400 -2,9 84,18 

Total ambdos sexes 3.104.086 -268.795 -8,0 63,83 

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

 

 

3.3.4. Població ocupada de 16 a 64 anys per nacionalitat 

D’acord amb les estimacions de l’Enquesta de Població Activa, el pes de la 
població ocupada de nacionalitat no espanyola en el darrer trimestre de 
2009 equival al 16% del total de la població ocupada (495.582 persones). 
Aquesta dada suposa una reducció, en termes interanuals, del 16,6%, molt 
superior al descens del 6,1% de la població autòctona. 

La davallada de l’ocupació de la població immigrada en el darrer any s’ha 
traduït en una caiguda de la taxa d’ocupació d’aquest col·lectiu de 9,3 
punts percentuals, d’un 63,5% a un 54,1% entre el quart trimestre de 2008 
i 2009, mentre que la taxa d’ocupació de la població autòctona ho feia en 
4,2 punts durant el mateix període, del 70,1 al 66,1%.  

D’aquesta manera, la taxa d’ocupació de la població estrangera, que en els 
darrers anys mostrava uns indicadors de participació laboral molt pròxims 
i, fins i tot, superiors als de la població autòctona, coherents amb la 
motivació econòmica de la immigració, experimenta una evolució que la 
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situa 12 punts percentuals per sota de la taxa d’ocupació de la població 
espanyola corresponent al darrer trimestre de 2009. 

Gràfic 3.3.4.1. Evolució de la taxa d'ocupació de 16 a 64 anys per nacionalitat (2008 i 
2009) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Les dades que utilitzem en aquesta aproximació es presenten agregades 
per grans grups de la Classificació Nacional d’Ocupacions 1994 (CNO-94). 
Cal apuntar que les deu categories amb les quals treballarem agrupen 
ocupacions molt heterogènies que demanen algun aclariment. En primer 
lloc, la classificació de directius d’administració i empresa inclou les 
persones ocupades que treballen pel seu compte i no tenen treballadors i 
treballadores al seu càrrec, i l’altra categoria que agrupa les persones 
ocupades dels serveis de restauració, personal i de comerç, perquè dins 
d’aquest grup podem trobar qualificacions molts diverses. 

Tal com es mostra en el gràfic 3.3.5.1, els segments de l’estructura 
ocupacional que presenten les variacions més negatives en el nombre 
d’efectius ocupats són aquelles de la indústria i la construcció i les que no 
requereixen una qualificació específica, amb una reducció interanual del 
16%, molt superior a les reduccions registrades per les ocupacions més 
qualificades dels serveis i del segment dels professionals i tècnics, 
respectivament d’un 3,9% i un 2,9%.  

Gràfic 3.3.5.1. Variació interanual (%) de la població ocupada de 16 a 64 anys per tipus 
d'ocupacions (4t trim. 2008-2009) 

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

Aquesta evolució explicaria una part important de les diferències en el 
comportament de l’ocupació entre homes i dones. Tal i com es mostra en 
el gràfic 3.3.5.2, els grups que registren les pèrdues més importants 
d’efectius ocupats, els de la indústria i la construcció, són grups amb 
predomini de l’ocupació masculina, on es concentren més d’un terç del 
homes ocupats. Mentre que en les ocupacions dels serveis, que ocupen 
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més d’un 40% del total de dones ocupades, les pèrdues són molt menys 
importants.  

Un altre fet destacable del comportament de l’ocupació entre sexes 
s’observa en els segments superiors de l’estructura professional, on les 
dones han guanyat quotes importants de participació associades a la 
millora dels seus nivells formatius. El nombre de dones en els grups de 
tècnics i professionals, així com en el de personal directiu, augmenten 
respectivament en un 3,1% i un 3,6%, mentre els homes ocupats en 
aquests grups patien una reducció del 10,3% i el 0,3%.  

Taula 3.3.5.2. Composició de l'ocupació de 16 a 64 anys per grups professionals i sexe (4t 
trim. 2009) 
 

 
Homes Dones Total % Homes % Dones % Total 

Directius d'administració i empresa 180.948 96.279 277.227 10,7 6,8 8,9 

Tècnics i professionals científics 
i intel·lectuals 

189.602 251.062 440.664 11,3 17,6 14,2 

Tècnics i professionals de suport 190.962 125.728 316.690 11,3 8,8 10,2 

Empleats administratius 140.451 318.929 459.380 8,3 22,4 14,8 

Treballadors de serveis de 
restauració, personals i comerç 

161.941 323.925 485.866 9,6 22,8 15,6 

Treballadors qualificats agraris i  
pesquers 

39.544 6.875 46.419 2,3 0,5 1,5 

Treballadors qualificats de 
manufactures i construcció 

378.677 29.251 407.928 22,5 2,1 13,1 

Operadors d'instal·lacions i  
maquinària 

245.529 64.426 309.955 14,6 4,5 10,0 

Treballadors no qualificats 154.961 204.904 359.865 9,2 14,4 11,6 

Total 1.684.395 1.422.747 3.107.142 100 100 100 

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

 

Si passem a l’anàlisi de la distribució de la població ocupada per grups 
d’edat i tipus d’ocupacions observem que la proporció de persones 
ocupades en els grups professionals de més qualificacions augmenta en els 
trams d’edat més avançada. La població jove entre 16 i 30 anys tendeix a 
concentrar-se en les ocupacions relacionades amb la restauració, el comerç 
i els serveis personals. El 39,1% de la població ocupada entre 16 i 19 anys 
es concentra en el grup de treballadors i treballadores dels serveis de 
restauració i el comerç, un 22,3% en el cas de la població ocupada entre 20 
i 30 anys. Les ocupacions qualificades de la construcció i la indústria 
representen, respectivament, el 20,5% i el 10,4% del total de la població 
ocupada en aquells trams d’edat.  
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Gràfic 3.3.5.3. Variació interanual (%) de l'ocupació per grups professionals i sexe 
 

 

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

L’exposició d’aquestes ocupacions als efectes de la crisi explicaria una part 
molt important del descens de l’ocupació estimada per aquest col·lectiu en 
el darrer any, que ha estat molt superior a la de la resta de grups d’edat. 

Taula 3.3.5.4. Composició de l'ocupació (%) per grups professionals i grups d'edat (4t 
trim. 2009) 
 

 
16 a 19 20 a 30 31 a 44 45 a 54 55 a 64 Total 

Directius d'administració i empresa 0 2,4 8,5 12,6 14,4 8,9 

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 0 14,3 14,7 14,9 11,7 14,2 

Tècnics i professionals de suport 3,8 12,3 10,7 8,8 8,3 10,2 

Empleats administratius 10,6 16,1 15,3 14,3 12,4 14,8 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 39,1 22,3 14,5 12,8 12,3 15,6 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 0,6 0,8 1,5 1,3 3,1 1,5 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 20,5 10,4 13,6 13,2 15,3 13,1 

Operadors d'instal·lacions i maquinària 5,6 7,6 11,1 10,1 9,9 10,0 

Treballadors no qualificats 19,3 13,2 10,1 12,0 12,6 11,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Taula 3.3.5.5. Variació interanual de l'ocupació (%) per grups professionals i grups d'edat 
(4t trim. 2008-2009) 
 

 
16 a 19 20 a 30 31 a 44 45 a 54 55 a 64 Total 

Directius d'administració i empresa - -31,9 -1,6 20,3 -7,4 0,8 

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals -100,0 -7,9 -6,1 5,2 5,9 -2,9 

Tècnics i professionals de suport -71,6 -9,2 -2,1 7,0 -10,3 -3,9 

Empleats administratius -56,9 -12,4 -1,2 -1,0 2,3 -4,2 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç -53,1 -4,3 3,8 -10,9 10,7 -3,4 

Treballadors qualificats agraris i pesquers -82,4 -20,5 17,0 6,3 8,6 5,6 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció -26,1 -38,1 -9,6 -2,8 -20,2 -16,3 

Operadors d'instal·lacions i maquinària -32,1 -31,9 -11,3 -13,8 -15,8 -16,5 

Treballadors no qualificats -22,8 -12,0 -17,6 -16,3 -16,5 -16,0 

Total -47,2 -15,6 -5,5 -2,6 -7,4 -7,9 

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

 

En canvi, els grups d’edat per sobre dels 30 anys presenten una distribució 
més homogènia de la població ocupada en l’estructura professional, no tan 
concentrada en unes ocupacions determinades, i en la qual guanyen pes 
els grups de més qualificació, professionals i tècnics i personal directiu. 

Finalment, el grup de població de població d’edat més avançada, entre 55 i 
64 anys, destaca per presentar una proporció elevada de treballadors de la 
indústria i la construcció (15,3%), malgrat que arrossega un descens 
interanual del 20,2% en el nombre de persones ocupades.  

 

Taula 3.3.5.6. Composició de l'ocupació de 16 a 64 anys per grups professionals i 
nacionalitat (4t trim. 2009) 
 

 
Espanyola Estrangera Total 

Espanyola 
(%) 

Estrangera 
(%) 

Total (%) 

Directius administració i empresa 253.258 23969 277.227 9,7 4,9 8,9 

Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 410.977 29687 440.664 15,7 6,0 14,2 

Tècnics i professionals de suport 293.521 23169 316.690 11,2 4,7 10,2 

Empleats administratius 423.514 35866 459.380 16,2 7,3 14,8 

Treb. serv. restauració, personals, comerç 383.888 101978 485.866 14,7 20,7 15,6 

Treb. qualificats agraris i pesquers 33.434 12985 46.419 1,3 2,6 1,5 

Treb. qual. manufactures i construcció 338.617 69311 407.928 13,0 14,0 13,1 

Operadors d'instal·lacions i maquinària 272.470 37485 309.955 10,4 7,6 10,0 

Treballadors no qualificats 200.554 159311 359.865 7,7 32,3 11,6 

Total 2.610.233 493.761 3.107.142 100 100 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Gràfic 3.3.5.7. Evolució de la població ocupada de 16 a 64 anys per tipus d'ocupacions i 
nacionalitat (4t trim. 2008-2009) 

 

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

Per nacionalitats es fa palesa, d’una banda, la sobrerepresentació de la 
població immigrada en els grups professionals de més baixa qualificació, 
que són els més afectats per la situació de crisi. D’altra banda, dins 
d’aquests grups, les pèrdues d’efectius ocupats són molts més 
pronunciades entre la població immigrada que entre la població 
autòctona, la qual cosa apunta a la discriminació o la segregació 
ocupacional d’aquest col·lectiu en els segments més vulnerables de 
l’estructura professional.  

En primer lloc, més de la meitat de la població ocupada d’origen estranger 
es concentra en les classificacions professionals més afectades per l’ajust 
en l’ocupació: un 30,2% en ocupacions poc qualificades (front un 7,7% de la 
població ocupada autòctona) i un 20,7% en els serveis de la restauració 
(front un 14,7% la població ocupada espanyola), mentre que ambdós grups 
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construcció que se situa entorn la mitjana. En canvi, la representació de la 
població estrangera en les ocupacions més qualificades és molt reduïda. 

Durant la fase expansiva del cicle econòmic es va recórrer a mà d’obra 
estrangera per sostenir un creixement molt intensiu de l’ocupació de baixa 
qualificació, especialment en activitats com la construcció, la hoteleria i el 
servei domèstic. En aquests tipus d’ocupacions, les pèrdues d’ocupació són 
molt més acusades en la població immigrada que en l’autòctona: un -40,8% 
i un -8,8% respectivament en les ocupacions de la indústria i la construcció, 
un -12,1% en les ocupacions relacionades amb la hoteleria i la restauració i 
el comerç, mentre que la població ocupada autòctona es manté 
pràcticament estable (-0,8%), i un -25,2% en el grup d’operadors de 
maquinària front un -15,2% de la reducció estimada per la població 
autòctona.  

 

 

3.3.6. Població ocupada de 16 a 64 anys per branques d’activitat 

En aquest punt ens centrem en l’evolució de la distribució sectorial de 
l’ocupació a Catalunya el 2009. Tal com hem apuntat en l’apartat de 
metodologia, en aquest estudi apliquem la nova Classificació Nacional 
d’Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE 09), per la qual cosa les dades 
corresponents a l’any 2008 s’han homogeneïtzat d’acord amb la nova 
classificació per tal de poder fer comparacions interanuals. El nivell de 
desagregació de les dades és per divisions d’activitat, CNAE a dos dígits, 
que distingeix fins a 88 activitats econòmiques. 

Primerament ens ocupem de l’evolució de les activitats més significatives 
en termes d’ocupació, aquelles que ocupen més del 75% del total de la 
població ocupada a Catalunya. Dins d’aquestes, podem distingir un primer 
grup format per deu tipus d’activitats que representen més del 50% del 
total de la població ocupada. Aquestes són, ordenades segons el seu pes 
sobre el total de l’ocupació, el comerç al detall (9%), l’educació (6,8%), els 
serveis de menjar i begudes (5,8%), l’administració pública (4,9%), les 
activitats sanitàries (4,7%), les activitats relacionades amb la construcció i 
la construcció d’immobles (que sumen un total de 9,1%), el transport 
terrestre (3,6%), les activitats de les llars que donen ocupació a personal 
domèstic (3,4%) i el comerç a l’engròs (3,2%). Aquestes activitats 
destaquen per ocupar a més de 100.000 persones cadascuna d’elles. La 
resta d’activitats seleccionades tenen uns pesos que varien entre l’1% i el 
3% de l’ocupació total i entre 30.000 i 80.000 persones treballadores.  
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Taula 3.3.6.1 Branques d'activitat que aglutinen més del 75% de la població ocupada de 
16 a 64 anys  
 

Divisions d'activitat 4t trim. 
2008 

% 4t trim. 
2009 

% Variació 
(N) 

Variació 
(%) 

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor 
i motocicletes  

296.619 8,8 282.787 9,1 -13.832 -4,7 

Educació  200.466 5,9 210.327 6,8 9.861 4,9 

Serveis de menjar i begudes  175.933 5,2 180.217 5,8 4.284 2,4 

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria  137.093 4,1 151.160 4,9 14.067 10,3 

Activitats sanitàries  165.259 4,9 147.050 4,7 -18.209 -11,0 

Activitats especialitzades de la construcció  163.631 4,9 136.370 4,4 -27.261 -16,7 

Construcció d'immobles  172.227 5,1 130.382 4,2 -41.845 -24,3 

Transport terrestre; transport per canonades  121.781 3,6 113.001 3,6 -8.780 -7,2 

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic  116.156 3,4 105.237 3,4 -10.919 -9,4 

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, 
excepte vehicles de motor i motocicletes  

124.690 3,7 100.932 3,2 -23.758 -19,1 

Serveis a edificis i activitats de jardineria  95.952 2,8 83.276 2,7 -12.676 -13,2 

Indústries de productes alimentaris  81.690 2,4 80.660 2,6 -1.030 -1,3 

Activitats jurídiques i de comptabilitat  74.543 2,2 68.521 2,2 -6.022 -8,1 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs  74.225 2,2 63.004 2,0 -11.221 -15,1 

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes  57.007 1,7 52.566 1,7 -4.441 -7,8 

Fabricació de productes metàl•lics, excepte maquinària i equips  77.138 2,3 51.533 1,7 -25.605 -33,2 

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis 
que s'hi relacionen  

56.637 1,7 51.520 1,7 -5.117 -9,0 

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions  50.248 1,5 50.530 1,6 282 0,6 

Altres activitats de serveis personals  48.065 1,4 46.255 1,5 -1.810 -3,8 

Serveis de tecnologies de la informació  44.783 1,3 43.704 1,4 -1.079 -2,4 

Serveis d'allotjament  40.502 1,2 41.130 1,3 628 1,6 

Fabricació de maquinària i equips ncaa  47.254 1,4 40.594 1,3 -6.660 -14,1 

Indústries químiques  49.581 1,5 40.504 1,3 -9.077 -18,3 

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics  38.368 1,1 34.221 1,1 -4.147 -10,8 

Activitats de serveis socials amb allotjament  36.041 1,1 33.562 1,1 -2.479 -6,9 

Emmagatzematge i activitats afins al transport  38.706 1,1 33.040 1,1 -5.666 -14,6 

Construcció d'obres d'enginyeria civil  30.490 0,9 31.332 1,0 842 2,8 

Total 2.615.085 77,4 2.403.415 77,4 -211.670 -8,1 

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

El gràfic 3.3.6.2 representa la variació en termes d’ocupació d’aquest grup 
d’activitats entre el darrer trimestre de 2008 i 2009. Tal com es pot 
comprovar, el saldo és clarament negatiu per la major part de les activitats 
considerades. Globalment, aquestes activitats acumulen una pèrdua de 
211.670 efectius i representen el 80% del total de persones que van deixar 
de estar ocupades en tot el període.  
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Gràfic 3.3.6.2. Variació (%) de l'ocupació per branques d'activitat més representatives 
(4t. trim 2008 -2009) 

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

Entre les activitats que més veuen reduir el nombre de persones ocupades 
destaquen especialment aquelles vinculades a la construcció: la 
construcció d’immobles (-24,30%) i les activitats especialitzades de la 
construcció (-16,6%). Aquestes activitats acumulen una pèrdua de 69.106 
persones, el 26% del total del retrocés de l’ocupació en tot el període a 
Catalunya.  

Dins d’aquest grup de branques més representatives trobem activitats 
industrials destacades que registren caigudes pronunciades de l’ocupació, 
com són la fabricació de productes metàl·lics (-33.2%), la fabricació de 
vehicles de motor (-15,1%) i les indústries químiques (-18,3%).  

En segon lloc, podem identificar una sèrie d’activitats relacionades amb la 
prestació de serveis a les empreses que s’han vist greument afectats per la 
caiguda generalitzada de l’activitat econòmica. Entre aquestes destaquen 
les activitats relacionades amb el sector dels serveis a la producció, com les 
activitats jurídiques i de comptabilitat (-1%) els serveis tècnics 
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Un altre subgrup destacat entre les activitats més representatives és el 
d’aquelles relacionades amb els serveis de distribució, com el comerç i el 
transport. El sector del comerç al detall registra una pèrdua de 13.832 
persones ocupades a finals de 2009, un 4,6% menys que en el mateix 
període de 2008. El comerç a l’engròs també pateix una reducció de 23.758 
persones, un 19% menys que en l’any anterior. En termes absoluts, el 
sector del comerç acumula les majors pèrdues d’ocupació després de les 
activitats relacionades amb la construcció, amb un 14% sobre el total.  

El transport i emmagatzematge, amb un retrocés interanual, 
respectivament, del 7,2 i el 14,6%, perden 8.788 i 5.666 persones 
ocupades, i representen el 5% del total de la destrucció de l’ocupació en 
tot el període.  

El grup d’activitats relacionades amb el sector dels serveis socials presenta 
pèrdues importants d’ocupació molt concentrades en les activitats 
sanitàries, amb 18.209 persones menys ocupades, un -11,2%, i en menor 
mesura en els serveis socials amb allotjament i altres activitats de serveis 
socials, respectivament amb una variació de l’ocupació del -6,8 i el -3,7%. 

Crida especialment l’atenció la caiguda de l’ocupació en el sector d’atenció 
i cura a les persones, sobretot tenint en compte que l’any 2007 va entrar 
en vigor la Llei de la dependència, que estableix el dret subjectiu a l’atenció 
a les situacions de dependència. El desplegament d’aquesta Llei va aixecar 
moltes expectatives quant a les oportunitats de generació d’ocupació 
mitjançant la professionalització d’un servei que permetria fer emergir i fer 
visible el treball informal amb què tradicionalment s’han cobert les 
demandes de cura de les persones en el si de les llars. 

Entre aquest grup d’activitats més significatives només guanyen ocupació 
les activitats de l’Administració pública i l’educació, amb un 10,2% i el 4,9% 
respectivament, unes dades representatives de l’atonia que domina en el 
sector privat.  

A continuació fem una relació de les activitats que presenten cert grau de 
dinamisme en aquest context generalitzat de destrucció d’ocupació. En 
general es tracta d’activitats amb molt poc pes sobre el total de l’ocupació, 
amb l’excepció de les activitats que acabem de fer esment. El conjunt 
d’aquestes activitats més dinàmiques representen el 27,5% del total de 
l’ocupació estimada en el darrer trimestre de 2009.  
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Taula 3.3.6.3. Branques d'activitat més dinàmiques en ocupació (4t trim. 2008-2009) 

 

Divisions d'activitat 
4t trim. 

2008 
% 

4 trim. 
2009 

% 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor 
i motocicletes 

296.619 8,8 282.787 9,1 -13.832 -4,7 

Educació 200.466 5,9 210.327 6,8 9.861 4,9 

Serveis de menjar i begudes 175.933 5,2 180.217 5,8 4.284 2,4 

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 137.093 4,1 151.160 4,9 14.067 10,3 

Activitats sanitàries 165.259 4,9 147.050 4,7 -18.209 -11,0 

Activitats especialitzades de la construcció 163.631 4,9 136.370 4,4 -27.261 -16,7 

Construcció d'immobles 172.227 5,1 130.382 4,2 -41.845 -24,3 

Transport terrestre; transport per canonades 121.781 3,6 113.001 3,6 -8.780 -7,2 

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 116.156 3,4 105.237 3,4 -10.919 -9,4 

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles 
de motor i motocicletes 

124.690 3,7 100.932 3,2 -23.758 -19,1 

Serveis a edificis i activitats de jardineria 95.952 2,8 83.276 2,7 -12.676 -13,2 

Indústries de productes alimentaris 81.690 2,4 80.660 2,6 -1.030 -1,3 

Activitats jurídiques i de comptabilitat 74.543 2,2 68.521 2,2 -6.022 -8,1 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 74.225 2,2 63.004 2,0 -11.221 -15,1 

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 57.007 1,7 52.566 1,7 -4.441 -7,8 

Fabricació de productes metàl•lics, excepte maquinària i equips 77.138 2,3 51.533 1,7 -25.605 -33,2 

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis  
que s'hi relacionen 

56.637 1,7 51.520 1,7 -5.117 -9,0 

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 50.248 1,5 50.530 1,6 282 0,6 

Altres activitats de serveis personals 48.065 1,4 46.255 1,5 -1.810 -3,8 

Serveis de tecnologies de la informació 44.783 1,3 43.704 1,4 -1.079 -2,4 

Serveis d'allotjament 40.502 1,2 41.130 1,3 628 1,6 

Fabricació de maquinària i equips ncaa 47.254 1,4 40.594 1,3 -6.660 -14,1 

Indústries químiques 49.581 1,5 40.504 1,3 -9.077 -18,3 

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 38.368 1,1 34.221 1,1 -4.147 -10,8 

Activitats de serveis socials amb allotjament 36.041 1,1 33.562 1,1 -2.479 -6,9 

Emmagatzematge i activitats afins al transport 38.706 1,1 33.040 1,1 -5.666 -14,6 

Construcció d'obres d'enginyeria civil 30.490 0,9 31.332 1,0 842 2,8 

Total 2.615.085 77,4 2.403.415 77,4 -211.670 -8,1 

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

 

En funció del seu pes i la variació interanual, destaquem tres activitats amb 
un pes entorn de l’1% de l’ocupació: d’una activitat de tipus industrial, la 
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques, que guanya un 
21,8% d’ocupació, amb 5.297 noves persones ocupades, i dues activitats de 
serveis, les activitats de serveis socials sense allotjament, amb un 
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increment del 21% i 4.812 persones, i les assegurances i fons de pensions, 
amb un 24% i 5.312 persones ocupades.  

Gràfic 3.3.6.4. Variació (%) de les branques més dinàmiques (4t. trim 2008-2009) 

 

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

De la resta d’activitats que registren una variació positiva de l’ocupació, tot 
i que presenten un pes molt més reduït sobre el total, destaca 
especialment una activitat industrial, la fabricació d’altres materials de 
transport (vaixells, aeronaus), que en el darrer trimestre de 2009 gairebé 
ha triplicat la seva població ocupada en relació amb el mateix període de 
2008.  

Dues activitats dels serveis que destaquen per la magnitud de les variacions 
de l’ocupació són les activitats del lloguer i les activitats relacionades amb 
l’ocupació, que registren un creixement relatiu molt important, de més de 
4.000 noves persones ocupades. Aquestes activitats inclouen els serveis 
dedicats a la orientació i la intermediació laboral i el seu creixement 
s’explica per la multiplicació d’iniciatives des de diversos àmbits per 
millorar l’ocupabilitat de les persones més afectades per la crisi.  

També destaquen les activitats de cinematografia, de vídeo i de programes 
de televisió, amb un augment interanual del 47,5% i 2.338 persones 
ocupades.  
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En un context de pèrdua generalitzada d’ocupació, només les activitats 
relacionades amb el sector públic, com l’Administració pública, o molt 
dependents de finançament públic, com l’educació o la construcció 
d’obra civil, es mostren capaces de generar ocupació.  

 

 

3.4. Atur 

D’acord amb les estimacions de la EPA, el nombre de persones en situació 
d’atur a finals de 2009 a Catalunya ascendia a 642.960, cosa que suposa un 
increment interanual del 41,1%, una diferència de 187.188 persones 
desocupades respecte al mateix període de 2008.  

Gràfic 3.4.1. Evolució de l'atur de 16 a 64 anys (2008 i 2009) 

 

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

Els increments més alts de l’atur es concentren en el primer trimestre de 
l’any, amb una diferència de 165.587 persones, un 36% més respecte al 
trimestre anterior, mentre que en els trimestres posteriors es poden 
observar uns increments molt més moderats.  

La taxa d’atur del darrer trimestre de 2009 se situa en el 17,1% de la 
població activa, 5,2 punts percentuals per sobre de l’estimació 
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corresponent al quart trimestre de 2008. En termes de variació 
intertrimestral, el punt d’inflexió en l’evolució de la taxa d’atur es troba 
entre el primer trimestre de 2009 i el darrer trimestre de 2008, amb un 
increment de 4,3 punts percentuals en el valor d’aquesta taxa.  

Malgrat la magnitud que ha assolit la situació d’atur en el darrer any, amb 
una taxa d’atur del 17,1% en el quart trimestre de 2009, l’augment de 
l’atur en termes interanuals, del 41,1%, ha estat molt inferior a l’estimat 
en el darrer trimestre de 2008, quan la taxa de variació interanual va ser 
del 81,3%, la qual cosa apunta a una tendència vers la moderació de 
creixement de l’atur.  

 

 

3.4.1. Població aturada de 16 a 64 anys per sexe 

La distribució entre sexes del creixement de l’atur l’any 2009 mostra una 
incidència superior entre els homes que entre les dones. El nombre de 
treballadors en atur en el quart trimestre de 2009 es va incrementar en un 
44,3% en termes interanuals, mentre que el nombre de treballadores 
desocupades ho feia en un 36,7%. Aquestes diferències suposen que l’atur 
masculí, amb una aportació de 115.959 efectius, contribueix amb un 61% 
del total de població que s’ha incorporat a l’atur en aquest període.  

Taula 3.4.1.1 Evolució de l'atur de 16 a 64 anys (4t trim. 2008-2009) 
 

 
4t trim. 2008 4t trim. 2009 Variació (N) 

Variació 
(%) 

Homes 261.490 377.439 115.949 44,3 

Dones 194.282 265.521 71.239 36,7 

Ambdós sexes 455.772 642.960 187.188 41,1 

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

 

L’escalada de l’atur masculí en aquests dos últims anys s’ha traduït en 
una inversió de les diferències entre les taxes d’atur masculina i 
femenina, respectivament del 18,3 i 15,7% en el darrer trimestre de 2009.  

Les dones anaven registrant històricament una incidència de l’atur superior 
a la mitjana. Aquestes distàncies, però, s’han anat reduint progressivament 
com a conseqüència de l’impacte diferenciat de la crisi sobre els sectors 
amb més presència de treballadors de sexe masculí, fins a arribar a invertir-
se en el segon trimestre de 2008 (Gràfic 3.4.2). Des d’aquest moment, les 
diferències en les taxes d’atur són clarament favorables a les dones. Entre 



48 
   

el darrer trimestre de 2008 i el de 2009, el diferencial entre les taxes d’atur 
masculí i femení va augmentar de 0,8 a 2,6 punts percentuals. 

Gràfic 3.4.1.2. Evolució de les taxes d'atur de 16 a 64 anys per sexe (2008 i 2009) 

 

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

 

3.4.2. Població aturada de 16 a 64 anys per grups d’edat 

Per edats, el grup de població entre 31 i 44 anys és el que registra un major 
increment de l’atur en termes interanuals. Un total de 254.130 persones 
restaven en situació d’atur en el darrer trimestre de 2009, un 64,8% més 
que en el mateix període de 2008. La diferència de 99.915 persones 
aturades en aquest tram d’edat representen el 53% del total de població 
que s’incorpora a l’atur en aquest període. Això no obstant, les taxes d’atur 
d’aquest grup es mantenen alineades amb les taxes mitjanes al llarg de 
tota la sèrie, entorn al 16%.  

Taula 3.4.2.1. Població aturada de 16 a 64 anys per grups d'edat (4t trim. 2008-2009) 
 

 
4t trim. 2009 Variació (N) Variació (%) 

Taxa d'atur 
4t trim. 2009 

de 16 a 19 40.312 2.392 6,3 62,5 

de 20 a 30 205.360 37.216 22,1 24,4 

de 31 a 44 254.130 99.915 64,8 16,3 

de 45 a 54 96.355 29.614 44,4 11,5 

de 55 a 64 46.804 18.050 62,8 10,4 

Total 642.961 187.187 41,1 17,1 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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El grup de població entre 20 i 30 anys, amb 205.360 persones aturades en 
el darrer trimestre de 2009, és el segon grup d’edat més afectat per 
l’escalada de l’atur. En aquest tram d’edat s’ha produït un increment 
interanual del 22,1%, una diferència de 37.216 persones, que situa la taxa 
d’atur d’aquest col·lectiu en un 24,4%. La taxa d’atur per a aquest grup 
d’edat s’ha anat incrementant progressivament fins a situar-se en un 
diferencial de 7,3 punts percentuals respecte a la mitjana.  

Menció a part per al grup d’entre 16 i 19 anys, que registra un increment 
interanual de l’atur del 6%, molt inferior al creixement mitjà, malgrat que 
presenta unes taxes d’atur molt elevades. L’evolució de l’atur en aquest 
tram d’edat es pot atribuir al transvasament d’una part important de la 
població activa cap al sistema educatiu i/o formatiu davant 
l’empitjorament de les perspectives laborals a mitjà termini.  

D’altra banda, els grups de població d’edat més avançada, aquells entre 45 
i 54 anys i de 55 a 64 anys, són els que presenten menors nivells 
d’incidència de l’atur, respectivament, amb unes taxes d’atur del 10,4 i el 
11,5%, uns nivells lleugerament inferiors a la mitjana, que es mantenen 
més o menys estables en tota la sèrie. Tanmateix, aquests grups d’edat 
registren increments interanuals del nombre de persones aturades del 44,4 
i del 62,8%, superiors a l’increment de tots els grups, del 41,1%. 

Gràfic 3.4.2.2. Evolució de la taxa d'atur de 16 a 64 anys per grups d'edat (2008 i 2009) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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En els grups d’edat que més han vist incrementada la taxa d’atur, la 
població jove de 16 a 30 anys, l’augment de l’atur en nombres absoluts 
ha anat acompanyat per una retirada d’efectius de l’activitat, mentre que 
en la resta de grups d’edat, l’increment del nombre de persones aturades 
ha estat compensat pel creixement de la població activa. Això explicaria 
que la taxa d’atur dels grups d’edat entre 30 i 54 anys, que són aquells 
que presenten els increments interanuals més grans de l’atur estimat, es 
mantingui en uns nivells propers o inferiors a la mitjana.  

 

 

3.4.3. Població aturada de 16 a 64 anys per nivell d’estudis 

L’anàlisi de la població aturada en relació amb el seu nivell formatiu mostra 
un creixement molt important de l’atur per a tots els nivells d’estudis, amb 
l’excepció del grup amb estudis superiors, que presenta les taxes d’atur 
més estables durant tot el 2009 i amplia la distància respecte a la resta de 
nivells d’estudis. La taxa d’atur de la població amb estudis superiors en el 
darrer trimestre de l’any se situava en un 7,6%, 9,5 punts percentuals per 
sota de la taxa mitjana: 17,1%.  

Els grups de població sense estudis i aquells amb un nivell d’estudis 
secundaris de primera etapa són els que pateixen els increments més alts 
de l’atur interanual. El nombre de persones aturades sense estudis es va 
incrementar en un 42,8% entre el quart trimestre de 2008 i el de 2009, una 
proporció elevada però inferior encara a l’increment de l’atur estimat per 
al grup amb estudis secundaris de primera etapa, que augmenta en un 
50,5%. L’aportació d’aquests dos nivells d’estudis representa el 68% del 
total de persones que s’incorporen a l’atur en aquest període.  

Si analitzem el comportament de l’atur entre sexes observem diferències 
importants entre els diferents nivells d’estudis. Així, el creixement 
interanual de l’atur femení es troba molt concentrat en el segment de 
dones sense estudis o amb estudis primaris, amb una taxa de variació 
interanual del 71%, un increment molt superior, en termes relatius, 
respecte al dels homes amb el mateix nivell formatiu, que és del 32,4%. 
Tanmateix, per als nivells formatius inferiors, la taxa d’atur masculí es 
manté per sobre de la femenina en el quart trimestre de 2009, 
respectivament en un 27,1 i un 22,9%.  
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Taula 3.4.3.1. Població aturada de 16 a 64 anys per nivell d'estudis i sexe (4t trim. 2008-
2009) 
 

 
4t. trim 2009 Variació (N) Variació (%) 

Taxa d'atur 
4t. trim. 2009 

Homes 
    

Analfabets i educació primària 121.106 29.656 32,4 27,1 

Educació secundària 1a. etapa 132.079 47.142 55,5 24,4 

Educació secundària 2a. etapa 78.706 23.573 42,8 17,1 

Educació superior 45.548 15.578 52,0 7,4 

Total 377.439 115.949 44,3 18,3 

Dones 
    

Analfabets i educació primària 57.399 23.823 71,0 22,9 

Educació secundària 1a. etapa 86834 26.286 43,4 23,7 

Educació secundària 2a. etapa 73079 10.043 15,9 16,2 

Educació superior 48209 11.087 29,9 7,8 

Total 265.521 71.239 36,7 15,7 

Ambdos sexes 
    

Analfabets i educació primària 178.505 53.479 42,8 25,6 

Educació secundària 1a. etapa 218.913 73.428 50,5 24,1 

Educació secundària 2a. etapa 151.785 33.616 28,4 16,7 

Educació superior 93.757 26.665 39,7 7,6 

Total 642.960 187.188 41,1 17,1 

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

 

3.4.3.2. Evolució de la taxa d'atur de 16 a 64 anys per nivell d'estudis (2008 i 2009) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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El grup de població sense estudis o amb educació primària, amb un 25,6%, 
presenta la taxa d’atur més elevada de tots els grups, seguit per la població 
amb el nivell d’estudis secundaris de segona etapa, amb un 24,1%. Les 
diferències entre les taxes d’atur d’ambdós grups s’han anat escurçant a 
mesura que s’incrementava la destrucció d’ocupació. En un primer 
moment, entre el segon i el tercer trimestre de 2008, aquesta sembla tenir 
una major incidència entre la població sense estudis o amb educació 
primària, la taxa d’atur de la qual se situa ràpidament del 8,9 al 14,7%. Això 
no obstant, des del quart trimestre de 2008 aquestes diferències tendeixen 
a reduir-se fins a retrobar-se entre els valors més elevats de tota la sèrie.  

D’altra banda, els nivells d’estudis intermedis, els corresponents a 
l’educació secundària de segona etapa, mostren una evolució de les taxes 
d’atur molt similar a la mitjana. La taxa d’atur per aquest nivell d’estudis 
s’ha incrementat en 4,1 punts percentuals entre el quart trimestre de 2008 
i el de 2009, d’un 12,5 a un 16,6%, i se situa lleugerament per sota de la 
mitjana.  

Per últim, la població amb nivells d’estudis superiors presenta les taxes 
d’atur més baixes de tota la sèrie i les que tenen un comportament més 
estable, en tant que la taxa d’atur d’aquest grup, en un 7,6% en el quart 
trimestre de 2009, s’ha incrementat en un 2,2% en termes interanuals, en 
una proporció molt inferior a la de la resta de grups.  

L’associació entre nivells formatius superiors i una menor incidència de 
l’atur és més forta entre les dones. Els majors increments de l’atur femení 
es concentren en el nivells inferiors. Per a la resta, en canvi, el creixement 
de la població aturada és molt més pronunciat entre els homes que entre 
les dones, la qual cosa contribueix a la convergència de les taxes d’atur 
d’ambdós sexes al voltant de la mitjana en aquests nivells d’estudis.  

 

 

3.4.4. Població aturada de 16 a 64 anys per nacionalitat 

El nombre de persones d’origen estranger en situació d’atur corresponent 
al quart trimestre de 2009 és de 217.418, amb un increment interanual del 
44,4%, molt superior a l’augment del 39,4% de la població autòctona. El 
pes del col·lectiu  de persones de nacionalitat estrangera, sobre el total de 
la població en situació d’atur, és manté al voltant del 33%. Cal subratllar 
que la incidència de l’atur en la població estrangera és molt elevada 
atenent al seu pes sobre el total de la població activa, que no arriba al 20%. 
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Gràfic 3.4.4.1.  Evolució de la taxa d'atur de 16 a 64 anys per nacionalitat (2008 i 2009) 

 

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

Si passem a l’anàlisi de la incidència de l’atur sobre el total de la població 
activa de cada grup, les persones de nacionalitat no espanyola presenten 
una taxa d’atur del 30,5% en el quart trimestre de 2009, una variació de 
10,2 punts percentuals en termes interanuals. Per contra, la taxa d’atur de 
la població autòctona és del 14%, amb un increment de 4,1 punts 
percentuals. L’anàlisi de la distribució de l’atur segons la nacionalitat 
mostra una incidència molt elevada de l’atur entre la població d’origen 
estranger. La taxa d’atur de la població immigrada duplica la de la 
població activa en tots els moments de la sèrie. 

 

 

3.4.5. Població aturada de 16 a 64 anys per branques d’activitat 

En aquest punt analitzem la distribució de l’atur estimat de l’EPA entre 
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banda, la metodologia de l’EPA només considera com a aturades aquelles 
persones que es troben en situació d’atur des de fa menys d’un any. 
Queden excloses d’aquesta classificació aquelles persones que cerquen la 
primera feina i les que resten en situació d’atur des de fa més d’un any.  

Taula 3.4.5.1. Evolució de l'atur per divisions d'activitat (4t trim. 2008-2009) 
 

Branca 
4t trim. 

2008 
% 

4t trim. 
2009 

% 
Variació 

(N) 
Variació 

(%) 

Construcció d'immobles 57.791 19,4 64.504 17,0 6.713 11,6 

Serveis de menjar i begudes 24.871 8,3 31.755 8,4 6.884 27,7 

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor 25.325 8,5 30.620 8,1 5.295 20,9 

Activitats especialitzades de la construcció 27.382 9,2 30.153 8,0 2.771 10,1 

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 5.006 1,7 13.562 3,6 8.556 170,9 

Serveis a edificis i activitats de jardineria 7.649 2,6 13.104 3,5 5.455 71,3 

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, 
excepte vehicles de motor 

7.375 2,5 12.268 3,2 4.893 66,3 

Transport terrestre; transport per canonades 8.059 2,7 10.408 2,7 2.349 29,1 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 9.659 3,2 9.225 2,4 -434 -4,5 

Fabricació de productes metàl•lics, excepte maquinària 3.746 1,3 8.239 2,2 4.493 119,9 

Agricultura, ramaderia i activitats relacionades 2.714 0,9 8.172 2,2 5.458 201,1 

Educació 5.191 1,7 8.123 2,1 2.932 56,5 

Indústries de productes alimentaris 7.677 2,6 6.854 1,8 -823 -10,7 

Serveis d'allotjament 5.214 1,7 6.684 1,8 1.470 28,2 

Construcció d'obres d'enginyeria civil 3.094 1,0 6.083 1,6 2.989 96,6 

Total classificables* 298.336 100 378.642 100 80.306 26,9 

No classificables** 157.441 
 

264.318 
   

Total població aturada 455.777 
 

642.960 
   

* persones que estan aturades des de fa menys d'un any ** persones que estan aturades des de fa més d'un any i aquelles que no han treballat prèviament. 

Nota: Les dades inferiores a 6.000 no són bones estimacions 

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

Entre les activitats que concentren el major nombre de persones aturades, 
destaquen especialment les relacionades amb el sector de la construcció: la 
construcció d’immobles, amb un pes del 17% sobre el total; les activitats 
especialitzades de la construcció, amb un 8%, i la construcció d’obres 
d’enginyeria civil, amb un 1,6%. En conjunt, aquestes activitats representen 
el 26,6% del total de la població aturada en el quart trimestre de 2009. 
Això suposa una reducció respecte al pes que presentaven aquestes 
activitats en el mateix període de 2008, amb un 29,5%. Aquesta reducció és 
atribuïble al fet que presenten taxes de variació interanual inferiors a la 
mitjana, mentre que altres tipus d’activitats dels serveis i la indústria han 
experimentat un creixement molt més important.  

Entre aquestes activitats que més creixen en nombre de persones aturades 
trobem, en primer lloc, aquelles relacionades amb els serveis del comerç i 
la distribució. El comerç minorista registra un increment interanual del 
20,9% i representa el 8,4% del total de persones classificades com a 
aturades en el quart trimestre de 2009. D’altra banda, el comerç a l’engròs 
ha experimentat un creixement interanual del 66,3%, que eleva la seva 
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participació del 2,5 al 3,2% del total de l’atur estimat en el darrer trimestre 
de 2009. El sector del transport manté la seva representació sobre el total 
de l’atur en un 2,7% perquè registra un increment interanual del 29,1%, 
molt proper a la mitjana per al conjunt de les activitats seleccionades.  

Les activitats relacionades amb l’hostaleria representen aproximadament 
el 10,2% del total de l’atur estimat (un 8,4% els serveis de menjar i begudes 
i un 1,8% els serveis d’allotjament) i presenten taxes de variació molt 
properes a la mitjana, entorn el 28%.  

Per últim, volem apuntar una sèrie d’activitats que pateixen els majors 
increments de l’atur el 2009. Es tracta d’aquelles activitats que augmenten 
significativament la seva representació sobre el total de l’atur estimat com 
a resultat d’un creixement interanual molt més elevat que la resta.  

En primer lloc, destaquen les activitats que donen ocupació al personal 
domèstic, que en el darrer any han vist incrementar el nombre de persones 
aturades en un 170%, una diferència de 8.556 persones, que eleva el seu 
pes sobre el total de l’atur estimat de l’1,7 al 3,6%.  

En segon lloc, trobem una activitat de tipus industrial, la fabricació de 
productes metàl·lics, amb un increment del 120% en termes interanuals, 
que adquireix un pes més rellevant sobre el total de l’atur, d’un 1,3 al 2,2% 
del total.  

Per últim, les activitats agrícoles i ramaderes i els serveis relacionats amb 
aquestes han doblat el nombre de persones aturades en el darrer any i 
augmenten el seu pes del 0,9 al 2,2% sobre el total de l’atur estimat a finals 
de 2009. Per contra, la indústria alimentària és una de les poques activitats 
que presenta un retrocés destacable del 10,7% en el nombre de persones 
aturades i redueix la seva representació del 2,6 al 1,8% del total. 

La composició de l’atur per branques d’activitat no presenta diferències 
importants respecte a la de l’any anterior. Les activitats de la construcció 
aporten prop d’una tercera part del total de l’atur estimat, malgrat que 
presenten una evolució interanual més moderada que altres activitats de 
la indústria, els serveis i fins i tot algunes activitats del sector primari.  

 

 

3.4.6. Temps d’estada en l’atur de les persones desocupades 

En aquest apartat volem conèixer el temps que romanen en situació d’atur 
les persones que l’any 2009 s’hi declaren. Per això, analitzarem la durada 
de l’atur que estima l’Enquesta de Població Activa. Cal aclarir que, a l’hora 
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d’analitzar aquesta variable, l’enquesta només ens ofereix els resultats de 
les persones que estan a l’atur i que han treballat prèviament i que, per 
tant, no inclou les persones que busquen feina per primera vegada. 

Al darrer trimestre de 2009 trobem que, de les 642.960 persones aturades, 
585.499 han treballat prèviament. Respecte a l’any 2008, la proporció de 
persones aturades que ja ha treballat prèviament és superior a la proporció 
de persones que busca feina per primera vegada. Aquests darrers, l’any 
2008 eren un 10,8% del total de persones aturades, i el 2009 són un 8,9%. 

 

Taula 3.4.6.1. Distribució percentual del temps d'estada a l'atur* (4t trim.2008-2009) 
 

 4t trim. 2008 4t trim. 2009 

Menys 6 mesos 51,9 35,9 

De 6 mesos a 1 any 21,5 28,8 

De 1 a 2 anys 15,1 22,8 

Més de 2 anys 11,5 12,5 

* no inclou les persones aturades que cerquen la primera feina.   

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

 

Si ens fixem en el temps d’estada en l’atur, observem que el 35,9% de les 
persones aturades que han treballat prèviament estan sense ocupació des 
de fa 6 mesos. Seguidament, el 28,8% porta entre 6 mesos i un any a l’atur, 
el 22,8% porta d’1 a 2 anys i el 12,5% fa més de dos anys que està sense 
feina. 

Per tant, quasi el 65% de la població aturada fa menys d’un any que es 
troba en situació d’atur o, el que és el mateix, 378.643 persones són noves 
persones aturades, mentre que hi ha 206.856 que ho són des de fa més 
d’un any. 

Si parem atenció a la variació interanual que ha patit el volum d’aturats i 
aturades, podem dir que, des del quart trimestre de 2008 fins al quart 
trimestre de 2009, es redueix lleugerament el nombre de persones 
aturades que porten poc temps a l’atur, i per contra augmenta 
acusadament la proporció de persones que porten entre 6 mesos i un any i 
entre 1 i 2 anys a l’atur. La variació interanual de les persones que porten 
menys de 6 mesos a l’atur s’ha reduït en un -0,3%, mentre que ha 
augmentat en un 92,8% la població aturada que porta entre 6 mesos i un 
any a l’atur. Un 117,6% és el que ha augmentat el nombre de persones que 
es troben sense feina entre 1 i 2 anys, mentre que les persones que fa més 
de dos anys que romanen a l’atur ha augmentat en un 56,2%. 
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En aquest punt, cal destacar que un 12,5% del total de la població aturada 
es troba en situació d’atur de llarga durada, amb les consegüents dificultats 
que això suposa per inserir-se al mercat de treball. 

 

Taula 3.4.6.2. Distribució percentual del temps d'estada a l'atur* per sexe (4t trim. 
2008-2009) 

 
4t trim. 2008 4t trim. 2009 

 Homes Dones Homes Dones 

Menys 6 mesos 54,7 47,8 38,7 31,7 

De 6 mesos a 1 any 25,9 15,1 30,2 26,7 

De 1 a 2 anys 12,3 19,3 24,2 20,8 

Més de 2 anys 7,1 17,9 6,9 20,8 

* no inclou les persones aturades que cerquen la primera feina.   

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

 

Si ens fixem en els resultats extrets per sexe l’any 2009, podem dir que el 
percentatge de dones aturades que afirma haver treballat prèviament i que 
porta menys de 6 mesos a l’atur és d’un 31,7%.També trobem que un 
26,7% d’aquestes dones porten entre 6 mesos a 1 any sense feina i que un 
41,6% porta més d’un any a l’atur. 

Si observem les xifres en relació amb l’any 2008, podem destacar la 
reducció del nombre de dones que porta poc temps a l’atur i l’increment 
de dones en desocupació que porta entre 6 mesos i un any. En aquest 
darrer interval de temps, hi ha un augment de 11,6 punts percentuals entre 
2008 i 2009. Les dades referents a l’atur de llarga durada es mantenen o 
augmenten lleugerament. 

Pel que fa als homes, podem dir que al 2009 també presenten el major 
percentatge d’homes aturats que fa menys de 6 mesos que es troben en 
situació de desocupació (38,7%), seguit de l’interval entre 6 mesos i un any 
(30,2%). Un 24,2% d’homes aturats que han treballat prèviament, porta 
entre 1 i 2 anys a l’atur i en canvi, només un 6,9% porta més de 2 anys a 
l’atur. 

En relació amb el 2008, la tendència dels homes és força similar a la de les 
dones, ja que han reduït el temps d’estada curta a l’atur (16 punts 
percentuals menys) i ha augmentat tant la proporció d’aturats que porta 
entre 6 mesos i un any en situació d’atur com els homes que porten entre 1 
i 2 anys sense feina. Aquest darrer cas ha reduït la proporció en quasi 12 
punts percentuals menys. A diferència del cas de les dones, s’ha reduït 
lleugerament el percentatge d’homes que pateix atur de llarga durada. 
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Taula 3.4.6.3: Distribució percentual del temps d'estada a l'atur* per grups d'edat (4t 
trim. 2008-2009) 

Grups d'edat 16 a 19 20 a 30 31 a 44 45 a 54 55 a 64 

2008 4t trim. 
     

Menys 6 mesos 66,6% 55,8% 52,5% 42,2% 40,3% 

De 6 mesos a 1 any 24,5% 22,1% 18,8% 25,7% 19,7% 

De 1 a 2 anys 8,9% 16,3% 15,1% 14,5% 14,8% 

Més de 2 anys 0,0% 5,8% 13,5% 17,6% 25,1% 

2009 4t trim. 
     

Menys 6 mesos 40,1% 37,6% 36,4% 35,0% 27,4% 

De 6 mesos a 1 any 33,2% 29,0% 30,1% 28,2% 20,3% 

De 1 a 2 anys 24,1% 24,6% 22,2% 19,3% 26,3% 

Més de 2 anys 2,6% 8,8% 11,4% 17,5% 26,0% 

* no inclou les persones aturades que cerquen la primera feina.   

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

Per edats, al 2009 la major part de persones de 16 a 19 anys fa un temps 
relativament curt que es troben en situació d’atur, concretament el 40,1% i 
seguidament un 33,2% afirma portar entre 6 mesos i 1 any en aquesta 
mateixa situació. Un 24,1% de joves aturats que han treballat prèviament 
porta entre 1 i 2 anys a l’atur i només un 2,6% pateix atur de llarga durada. 

Les franges d’edat de 20 a 30 anys i de 31 a 44 anys presenten uns resultats 
força similars, amb el major percentatge de persones que porta menys de 6 
mesos a l’atur, un 37,6% i un 36,4% respectivament. També presenten els 
resultats més baixos a l’atur de llarga durada, un 8,8% els més joves, i un 
11,4% els d’edats compreses entre 31 i 44 anys. 

També recau la major proporció de persones aturades entre 45 i 54 anys 
en l’interval d’estada curta a l’atur, exactament un 35,0% del total de 
persones aturades d’aquest grup d’edat. Cal destacar, però, que aquest 
grup d’edat pateix força l’atur de llarga durada, ja que trobem un 17,5% del 
total que fa més de 2 anys que roman en situació de desocupació. 

El darrer grup d’edat, el més madur, presenta una tendència molt diferent 
a la resta de grups, ja que té gairebé els mateixos percentatges al llarg dels 
intervals de temps d’estada en l’atur. Això vol dir que hi ha quasi la mateixa 
proporció de persones que fa menys de 6 mesos que es troba en situació 
d’atur com persones que pateixen atur de llarga durada i entre 1 i 2 anys. 
Aquest col·lectiu, doncs, és el més afectat per l’atur de llarga durada i és 
el clar reflex de la dificultat de reinserció laboral que pateixen les 
persones de més de 55 anys. 

Amb tot això, es constata que l’edat influeix en el temps d’estada en 
l’atur, tant per a les persones més joves com per a les de més edat. 
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Taula 3.4.6.4: Distribució percentual del temps d'estada a l'atur* per nacionalitat (4t 
trim.2008-2009) 

 4t trim. 2008 4t trim. 2009 

 %Nac. 
Espanyola 

%Nac. 
Estrangera 

%Nac. 
Espanyola 

%Nac. 
Estrangera 

Menys 6 mesos 51,2 53,3 34,2 39,5 

De 6 mesos a 1 any 19,2 26,6 26,8 32,9 

De 1 a 2 anys 15,3 14,7 23,4 21,7 

Més de 2 anys 14,3 5,4 15,7 5,9 

* no inclou les persones aturades que cerquen la primera feina.   

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

Per nacionalitat, podem dir que al 2009, de les persones aturades de 
nacionalitat espanyola que han treballat prèviament, un 34,2% porta 
menys de 6 mesos en situació de desocupació, un 26,8% porta entre 6 
mesos i un any, un 23,4% entre 1 i 2 anys i un 15,7% fa més de dos anys 
que està a l’atur. 

Les persones de nacionalitat estrangera que es troben sense feina en un 
39,5% porta menys de 6 mesos a l’atur, en un 32,9%, entre 6 mesos i un 
any, i en un 21,7% fa entre 1 i 2 anys que no treballa. Cal destacar que, per 
a aquest col·lectiu, i a diferència de la població espanyola, el percentatge 
de persones que fa més de dos anys que es troben sense feina són un 6% 
del total. 

Per tant, podem dir que l’atur de llarga durada recau sobre la població 
espanyola, mentre que hi ha més població estrangera en atur de curta 
durada o entre 6 mesos i un any. Aquests resultats tan diferenciats poden 
explicar-se, en part, pel fet que, quan la població aturada immigrant 
comença a portar un cert temps en l’atur, decideix o bé tornar al país 
d’origen o bé acceptar feines que potser inicialment no acceptaria (en ser 
molt precàries) i, per tant, inserir-se abans en el mercat de treball que la 
població espanyola. 

Per concloure aquest apartat, podem dir que l’atur de llarga durada 
continua recaient fortament sobre la població femenina, que les persones 
de més de 55 anys són les que tenen més dificultats a l’hora de reinserir-
se en el mercat de treball i que el col·lectiu immigrant roman estades més 
curtes a l’atur que les persones espanyoles. En aquest sentit, l’edat i el 
sexe continuen sent unes variables que influeixen directament i 
negativament en l’entrada i el manteniment en el mercat de treball, o, el 
que és el mateix, en l’expulsió i la no-reinserció. 
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4. Persones més vulnerables enfront de l’atur 

 

A partir d’aproximar-nos d’una manera detallada al nostre mercat de 
treball, considerem interessant parlar de les persones que hem detectat 
que són les més vulnerables davant la situació de crisi que patim des de fa 
dos anys. 

En aquest punt de l’estudi recollim les característiques i situacions més 
remarcables que presenten les persones que hem tingut en compte. 
Concretament, són 4 grups de persones: dones, joves de 16 a 30 anys, 
persones immigrants i majors de 54 anys. Cada grup destaca per oferir 
unes particularitats que evidencien la seva debilitat a l’hora d’inserir-se, 
reinserir-se i mantenir-se dins el mercat de treball català. 

 

 

4.1. Dones 

Encara que les dones mantenen la seva taxa d’activitat, aquesta taxa 
continua per sota de la masculina. A més, redueixen la taxa d’ocupació i es 
detecta una pèrdua significativa de dones joves, de 16 a 19 anys, actives, 
fet que es pot vincular a la seva reincorporació al sistema educatiu. Les 
dones amb taxes d’activitat més alta són les que tenen un nivell d’estudis 
més alt, comportament igual als homes, però aquest any també s’ha donat 
una important incorporació de dones sense estudis com a actives. 

L’evidència més clara de les diferències d’ocupació entre ambdós sexes la 
trobem en les persones analfabetes i amb educació primària, grup en què 
els homes presenten una taxa d’ocupació gairebé el doble que la 
femenina.  

A més, la temporalitat, que fins ara era tradicionalment femenina, ha anat 
escurçant distàncies respecte a la masculina, per la lleugera incorporació 
de la dona a tasques més qualificades i amb major grau d’estabilitat al 
mercat de treball. Tot i així, continuen sent els sectors més feminitzats, 
com la restauració i el comerç, els que acumulen les taxes de temporalitat i 
parcialitat més elevades, cosa que provoca una manca d’estabilitat laboral 
que afecta de forma més significativa les dones que els homes. Una de les 
causes és que encara hi ha més dones que homes ocupant llocs de treball 
no qualificats, en què la temporalitat és més alta.  
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Taula 4.1.1. Recull de taxes per sexe (2006-2009) 

 

 Taxa activitat Taxa ocupació Taxa atur Taxa temporalitat Taxa parcialitat 

 Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

4t trim. 2006 85,8 67,5 76,8 81,0 62,0 71,7 5,6 8,1 6,7 25,2 27,7 26,4 4,0 21,5 11,45 

4t trim. 2007 86,4 68,0 77,4 81,5 62,6 72,2 5,6 8,0 6,7 22,3 24,7 23,4 4,0 22,3 11,8 

4t trim. 2008 86,0 70,1 78,2 75,5 62,1 68,9 12,3 11,5 11,9 18,4 20,5 19,4 4,1 21,7 11,97 

4t trim. 2009 83,9 70,0 77,1 68,6 59,0 63,8 18,3 15,7 17,2 13,6 15,4 14,4 4,6 20,5 11,88 

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

 

 



62 
   

Si ens fixem en la taxa d’atur, podria semblar que les dones presenten més 
resistència als efectes de la crisi perquè, des de 2008, la taxa d’atur 
femenina s’ha anat reduint respecte a la masculina, fins a situar-se 3 punts 
per sota. 

Això té a veure amb l’important augment de la destrucció de llocs de 
treball amb forta presència masculina, com és el cas del sector de la 
construcció. Cal tenir en compte, però, que les activitats que pateixen més 
increments d’atur, a part de la construcció, són, entre altres, les que donen 
ocupació al personal domèstic i activitats de tipus industrial, principalment 
manufactureres, majoritàriament tasques ocupades per dones. Aquest fet 
ha potenciat que l’atur de llarga durada recaigui, principalment, en les 
dones, i ha reduït l’atur de menys de 6 mesos de forma significativa. 

Els motius pels quals hi ha més dones assalariades que homes amb una 
feina a jornada parcial, és per la impossibilitat de trobar-ne una a jornada 
completa i per cobrir l’absència total o parcial d’un altre treballador o 
treballadora. A més, són més dones les que tenen una feina a jornada 
parcial per poder compatibilitzar-la amb la cura d’altres persones de la 
família menors o persones amb dependència, mentre que hi ha una 
proporció d’homes més gran que té un contracte a temps parcial per poder 
formar-se.  

Tenint en compte que la taxa de parcialitat femenina és 4 vegades superior 
a la masculina (20,5% davant un 4,6%), i presenten taxes superiors en tots 
els nivells d’estudis, menys en el nivell més baix, encara es fa més evident 
la vulnerabilitat davant de l’atur de les dones perquè, no només estan 
més temps aturades, sinó que la prestació per desocupació és més 
reduïda i curta, derivada de contractes temporals a temps parcial i en 
feines de baixa qualificació i, per tant, amb més baixa remuneració. 

Respecte a la qualitat de l’ocupació de les dones, com ja hem dit, aquestes 
estan més presents en feines que no requereixen qualificació, 
principalment en activitats de restauració, i presenten índexs de 
sobrequalificació superiors als dels homes, cosa que indica que, tenint el 
mateix nivell d’estudis, homes i dones accedeixen de forma desigual al 
mercat de treball. Aquesta situació fa que elles declarin més percepció de 
discriminació als seus centres de treball i que siguin les dones en edat 
reproductiva, de 20 a 30 anys, les que declarin que la maternitat les ha 
perjudicat més en la seva trajectòria professional. Tot i això, 
majoritàriament, són elles les que s’acullen a reduccions de jornada i 
excedència per cura de familiars, en detriment de la seva carrera 
professional i creant buits en el seu historial laboral, que repercuteix en 
el moment de cobrar una prestació, mentre que els homes que s’acullen a 
aquests tipus de permisos s’han reduït en un 13,4%. 
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També és significatiu el fet que les dones amb nivells d’estudis més baixos 
siguin aquelles en què es troba el gruix de dones afiliades a un sindicat, 
tenint en compte que les dones presenten, en general, menors valors 
d’afiliació que els homes. Aquest fet es pot donar per les condicions més 
precàries de les dones amb nivells d’estudis més baixos, cosa que 
corrobora que també siguin les que declarin tenir més percepció de risc al 
seu lloc de treball. 

 

 

4.2. Joves de 16 a 30 anys 

Les persones joves de 16 a 19 anys són les que més efectius retiren de 
l’activitat durant l’any 2009, un 23%, i les de 20 a 30 anys retiren un 8,7% 
d’efectius. 

Els homes joves de 20 a 30 anys augmenten notablement la inactivitat i, 
majoritàriament, es troben en el grup que es declaren desanimats, cosa 
que repercuteix en el fet que aquest grup d’edat presenti la major reducció 
d’ocupats en termes absoluts i, per tant, els que han vist reduir més la seva 
participació en el mercat de treball, concretament els que no tenen estudis 
o en tenen de nivell intermedi. 

El grup de 16 a 19 anys són els que han incrementat la taxa d’atur de forma 
prou significativa, tenint en compte la reducció d’efectius actius que també 
han sofert. Hi ha una taxa d’atur juvenil, de 16 a 30 anys, al voltant del 
40%. 

Encara que hi ha una reducció generalitzada de la incidència de la 
temporalitat per a tots els grups d’edat, el grup de 16 a 19 anys creix en 6,3 
punts i també concentren els majors índexs de rotació, juntament amb el 
grup de 20 a 30 anys i per a ambdós sexes.  

Aquest grup d’edat més jove també presenta una taxa de parcialitat més 
elevada, seguit del grup de 20 a 30 anys, i són les dones joves les més 
afectades en aquest cas. Cosa que repercuteix directament perquè el grup 
d’edat més jove presenti més subocupació, essent testimonial en edats 
més avançades. Cosa força coherent si tenim en compte que respon a les 
primeres etapes de la vida laboral, marcades per una elevada mobilitat i 
inestabilitat contractual, traduïdes en precarietat laboral, sous més 
baixos i major desprotecció social davant l’atur. 
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Taula 4.2.1. Taxa d'activitat de 16 a 64 anys per grups d'edat (2006-2009) 

 

 
16 -19 anys 20 -30 anys 31-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 32,9 31,6 32,3 86,3 77,6 82,0 96,2 80,1 88,5 94,8 68,5 81,5 69,8 39,3 54,1 

4t trimestre 2007 33,6 26,6 30,2 88,7 76,1 82,7 95,5 81,7 88,8 94,3 69,9 92,0 71,4 40,7 55,6 

4t trimestre 2008 32,7 29,2 31,0 88,0 79,2 83,7 95,0 81,8 88,7 93,5 73,9 83,6 71,7 43,6 57,2 

4t trimestre 2009 29,4 18,2 24,0 84,4 78,5 81,5 95,8 82,5 82,3 91,7 75,1 83,1 65,7 44,9 54,9 

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

 

 

Taula 4.2.2. Taxa d'atur de 16 a 64 anys per grups d'edat (2006-2009) 
 

Taxa atur 
 

16 -19 anys 20 -30 anys 31-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

20,6 29,2 24,7 7,5 9,2 8,3 5,0 7,1 5,9 4,6 6,7 5,5 3,1 7,0 4,5 

26,2 34,6 29,8 6,3 9,4 7,7 4,1 6,6 5,2 6,4 7,4 6,9 4,3 5,8 4,9 

48,2 41,9 45,3 20,8 15,3 18,3 9,8 10,3 10,0 8,2 7,9 8,1 5,4 7,4 6,2 

65,2 57,8 62,5 27,6 20,8 24,4 16,6 15,9 16,3 12,9 9,9 11,5 10,2 10,8 10,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Taula 4.2.3. Taxa de temporalitat per grups d'edat (2006-2009) 
 

Taxa temporalitat 
 

16 -19 anys 20 -30 anys 31-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

70,1 76,3 73,0 40,4 40,0 40,2 25,5 24,5 25,0 9,7 17,3 13,2 7,4 13,8 9,8 

76,7 70,9 74,3 37,6 38,3 38,0 19,8 22,3 20,9 10,6 14,9 12,6 6,9 9,4 7,8 

56,9 60,4 58,7 34,2 37,0 35,6 16,8 17,0 16,9 9,4 9,6 9,5 4,0 7,9 5,7 

64,4 65,7 65,0 29,9 32,4 31,1 16,5 16,3 16,4 9,1 9,1 9,1 4,6 5,2 4,9 

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

 

Taula 4.2.4. Taxa de parcialitat per grups d'edat (2006-2009) 
 

Taxa parcialitat 
 

16 -19 anys 20 -30 anys 31-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

21,1 50,9 31,4 8,3 22,0 14,5 2,0 18,1 8,9 1,5 21,3 9,8 3,9 28,5 12,9 

23,2 46,6 32,5 9,9 20,2 14,4 1,6 21,8 10,4 0,9 21,2 9,6 3,1 27,9 12,4 

26,8 50,4 38,2 9,5 21,7 15,4 1,9 21,0 10,3 2,9 17,5 9,4 2,8 29,2 13,0 

32,0 61,8 44,4 11,5 22,9 17,1 3,2 19,4 10,5 1,3 17,8 8,9 3,1 23,2 11,5 

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

 



66 
   

 

Taula 4.2.5. Taxa d'ocupació de 16 a 64 anys per grups d'edat (2006-2009) 
 

Taxa d'ocupació 

16 -19 anys 20 -30 anys 31-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

26,1 22,4 24,3 79,8 70,4 75,3 91,4 74,4 83,2 90,4 63,9 77,0 67,7 36,6 51,7 

24,8 17,4 21,2 83,1 69,0 76,3 91,6 76,3 84,2 88,2 64,7 76,4 68,4 38,4 52,9 

17,0 17,0 17,0 69,7 67,1 68,4 85,7 73,3 79,8 85,8 68,0 76,8 67,8 40,3 53,6 

10,2 7,7 9,0 61,1 62,2 61,6 79,9 96,3 74,7 79,9 67,7 73,7 59,0 40,0 49,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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De les dades analitzades es desprèn que no hi ha una adequació entre la 
formació i l’oferta i la demanda del mercat de treball, donat el fet que tots 
els grups d’edat presenten sobrequalificació, però, com més avançada és 
l’edat, menys sobrequalificació es pateix. L’augment de persones titulades 
superiors no s’adiu amb el model productiu actual, que no ha estat capaç 
de crear llocs de treball d’alta qualificació i que té més demanda de 
persones treballadores amb estudis mitjans que no pas superiors. 

Finalment, les persones menors de 30 anys presenten els percentatges 
més baixos en afiliació a un sindicat i són els que declaren tenir menys 
coneixements de la tasca sindical. 

 

 

4.3. Persones immigrants 

Com s’ha vist en els apartats anteriors referents a la situació del col·lectiu 
immigrant dins el mercat de treball català, podem afirmar que les persones 
estrangeres pateixen una situació més desavantatjosa en comparació amb 
les persones de nacionalitat espanyola. 

Aquesta situació dificultosa l’hem detectat a partir dels resultats que hem 
analitzat anteriorment. Si considerem la taxa d’ocupació de les persones 
treballadores estrangeres, aquesta taxa se situa força per sota de la de les 
persones espanyoles.  

En aquest sentit, podem dir que les persones de nacionalitat estrangera 
han patit la crisi en termes de caiguda d’ocupació. Aquest fet es dóna, com 
ja hem vist anteriorment, perquè és un col·lectiu que està relegat a feines 
temporals i de menor qualificació. 

Cal tenir present que una persona immigrant bàsicament emigra del seu 
país d’origen per motius econòmics, i per tant un dels seus objectius 
principals és trobar una feina al lloc d’arribada. Tot i això, la realitat ens diu 
que les persones immigrants estan menys ocupades que les nacionals. 

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que les persones immigrants 
que entren dins el mercat de treball queden relegades a llocs de treball 
majoritàriament amb baixa o nul·la qualificació, és a dir, que estan 
sobrerepresentades en els grups professionals de més baixa qualificació, i 
es fa patent així la discriminació o la segregació ocupacional d’aquest 
col·lectiu en els segments més vulnerables de l’estructura professional. 
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Si ens centrem en la subocupació, podem dir que la població immigrant 
està més subocupada que la població autòctona, tret que sembla que es 
contradiu si tenim en compte el motiu migratori exposat anteriorment. El 
percentatge de població subocupada estrangera al tancament de l’any 
2009 és el doble del que representa la població espanyola. A més, també és 
el col·lectiu a qui més afecta la parcialitat. 

Com hem vist al llarg de l’estudi, aquest col·lectiu accedeix majoritàriament 
a llocs de treball poc qualificats, i si tenim en compte els sectors d’activitat 
en els quals podem trobar més presència immigrant, podem dir que 
destaquen en la construcció i els serveis. 

A la vegada, les persones immigrants ocupades es concentren en tasques 
de baixa qualificació o en la restauració, malgrat tenir uns nivells d’estudis 
superiors als que requereix el lloc de treball. En comparació amb la 
població autòctona, presenten més obstacles a l’hora d’accedir a un lloc de 
treball de més qualificació. 

A més, cal tenir en compte que és el col·lectiu més afectat per la rotació 
laboral, deixant constància que pateixen més mobilitat i inestabilitat 
contractual. 

Pel que fa a aspectes de salut laboral, cal dir que és el col·lectiu que percep 
un risc més gran en el seu lloc de treball. A més, són les dones estrangeres 
les que perceben més discriminació als seus centres de treball, sobretot 
per la seva condició d’immigrant. 

Pel que fa a la conciliació, cal destacar que la població estrangera és qui 
declara tenir més dificultats a l’hora de demanar permisos relacionats amb 
aquest aspecte. 

Respecte a l’afiliació sindical, són les dones immigrants juntament amb les 
autòctones, les que presenten percentatges d’afiliació més baixos. 
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Taula 4.3.1 Taxes d'activitat i ocupació de 16 a 64 anys per nacionalitat (2006-2009) 
 

 
Taxa activitat 

  
Taxa ocupació 

  

 
Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

Total 

Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

Total 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 84,5 67,4 75,9 92,3 68,4 81,4 76,8 56,2 43,8 71,6 63,4 36,6 72,2 71,7 

4t trimestre 2007 85,6 68,5 77,2 90,2 65,9 77,9 77,4 57,2 42,8 73,0 58,3 41,7 68,9 72,2 

4t trimestre 2008 85,3 70,2 77,8 88,9 69,5 79,7 78,2 44,8 55,2 70,1 57,0 43,0 63,5 68,9 

4t trimestre 2009 83,2 70,5 76,9 87,2 67,8 77,9 77,1 54,0 46,0 66,1 55,2 44,8 54,1 63,8 

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

 

 

Taula 4.3.2. Taxes de temporalitat i parcialitat per nacionalitat (2006-2009) 
 

Taxa temporalitat Taxa parcialitat 

Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

Total 

Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

Total 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

16,9 23,2 19,9 57,6 52,7 55,6 26,4 4,0 20,7 11,3 4,0 26,4 12,2 11,5 

17,0 21,2 18,9 44,6 41,0 43,0 23,4 4,1 20,5 11,1 3,6 31,0 15,1 11,8 

12,9 17,5 15,1 40,6 34,3 37,8 19,4 4,6 20,5 11,7 2,2 27,8 13,2 12,0 

13,0 15,7 14,3 34,1 27,2 31,1 17,2 4,2 19,8 11,4 6,4 24,6 14,5 11,9 

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

 



70 
   

 
 
Taula 4.3.3. Taxa d'atur de 16 a 64 anys per nacionalitat (2006-2009) 
 

Taxa atur 

Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 
Total 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

4,9 6,8 5,7 8,8 15,3 11,3 6,7 

4,6 6,7 5,5 10,0 13,8 11,6 6,7 

9,7 10,1 9,9 22,3 17,5 20,3 11,9 

14,4 13,6 14,0 34,0 25,6 30,5 17,2 

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

Els resultats referents a l’atur ens fan veure que la incidència d’aquest 
indicador és més forta en el col·lectiu immigrant que en l’espanyol. I cal 
tenir present que la població activa immigrant a Catalunya, malgrat el 
motiu migratori, s’ha reduït aquest 2009.  

Respecte a la durada de l’atur, podem dir que, en aquest cas, no són les 
més afectades les persones immigrants, sinó les autòctones. Aquesta dada, 
però, no hem de deixar que distorsioni la realitat, ja que el motiu més 
probable del fet que les persones aturades immigrants no pateixin tant 
atur de llarga durada pot ser fruit, tant de l’acceptació de qualsevol feina 
que potser una persona autòctona no acceptaria per tal de sortir de la 
situació d’atur, com del retorn de la persona immigrant al país d’origen. 

Per tot això, creiem que les persones immigrants són un dels col·lectius 
més afectats per la crisi i que presenta més dificultats a l’hora d’accedir a 
una feina de qualitat, estable i corresponent a la seva formació. Queda 
palès que és un col·lectiu que troba molts obstacles per mantenir-se en el 
mercat de treball. 

 

 

4.4. Persones majors de 54 anys 

Com hem pogut constatar en aquest estudi, l’edat és un factor que 
condiciona la inserció al mercat de treball. Per aquest motiu, de la mateixa 
manera que vam fer l’any 2008, hem considerat oportú fixar-nos en un dels 
col·lectius amb més dificultats per reinserir-se al mercat de treball quan es 
queden sense feina, com són les persones majors de 54 anys. 
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Si tenim en compte l’activitat d’aquest col·lectiu, podem veure que 
respecte a l’any 2008, aquesta s’ha reduït considerablement, sobretot la 
dels homes. 

Cal considerar que l’any 2009 hi ha hagut un augment entre les persones 
inactives i que, part d’aquest augment, l’han protagonitzat homes 
d’aquesta franja d’edat, de més de 54 anys. 

Si ens fixem en l’ocupació del col·lectiu de persones més grans de 54 anys, 
al tancament de l’any 2009, podem dir que presenten la taxa d’ocupació 
més baixa, a excepció del col·lectiu més jove. És, fins i tot, més baixa que la 
del grup d’edat d’entre 20 i 30 anys. 

El tipus de jornada laboral que, principalment, té aquest col·lectiu és la 
jornada completa. Com més madur és el grup d’edat, menys temporalitat 
pateix. Així ho constaten les taxes de temporalitat que ofereix la taula. 

Aquest resultat demostra que la parcialitat afecta més els joves perquè 
encara fa relativament poc temps que estan dins el mercat de treball, no 
s’hi han assentat i moltes vegades combinen una feina amb els estudis. 

Si tenim en compte el comportament del col·lectiu analitzat respecte a la 
incidència de l’atur, podem dir que, a partir de 54 anys, la taxa d’atur és 
més baixa que la resta de grups d’edat, però que en aquest darrer any la 
proporció de persones aturades d’aquest tram d’edat ha augmentat 
considerablement. 

A més d’aquest increment destacable, cal tenir en compte que és el 
col·lectiu que presenta més dificultats a l’hora de tornar al mercat de 
treball, ja que presenta les estades més llargues en l’atur, i fa patent la 
dificultat de reinserció laboral i la manca de recursos destinats a la 
recol·locació d’aquests efectius. 

Per tant, podem dir que l’edat continua sent una característica que afecta 
negativament a l’hora d’entrar i de mantenir-se en el mercat de treball 
català. 

Respecte a la salut laboral, podem dir que és un col·lectiu que valora molt 
positivament la informació sobre prevenció de riscos, i que són conscients 
que hi ha discriminació per raó de gènere i d’edat, fet que valoren molt 
negativament. 
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Taula 4.4.1. Taxa d'activitat de 16 a 64 anys per grups d'edat (2006-2009) 
 

 
16 -19 anys 20 -30 anys 31-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 

 Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 32,9 31,6 32,3 86,3 77,6 82,0 96,2 80,1 88,5 94,8 68,5 81,5 69,8 39,3 54,1 

4t trimestre 2007 33,6 26,6 30,2 88,7 76,1 82,7 95,5 81,7 88,8 94,3 69,9 92,0 71,4 40,7 55,6 

4t trimestre 2008 32,7 29,2 31,0 88,0 79,2 83,7 95,0 81,8 88,7 93,5 73,9 83,6 71,7 43,6 57,2 

4t trimestre 2009 29,4 18,2 24,0 84,4 78,5 81,5 95,8 82,5 82,3 91,7 75,1 83,1 65,7 44,9 54,9 

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

 

 

Taula 4.4.2. Taxa d'ocupació de 16 a 64 anys per grups d'edat (2006-2009) 
 

Taxa d'ocupació 
 

16 -19 anys 20 -30 anys 31-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

26,1 22,4 24,3 79,8 70,4 75,3 91,4 74,4 83,2 90,4 63,9 77,0 67,7 36,6 51,7 

24,8 17,4 21,2 83,1 69,0 76,3 91,6 76,3 84,2 88,2 64,7 76,4 68,4 38,4 52,9 

17,0 17,0 17,0 69,7 67,1 68,4 85,7 73,3 79,8 85,8 68,0 76,8 67,8 40,3 53,6 

10,2 7,7 9,0 61,1 62,2 61,6 79,9 96,3 74,7 79,9 67,7 73,7 59,0 40,0 49,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Taula 4.4.3. Taxa de parcialitat i temporalitat per grups d'edat (2006-2009) 
 

Taxa temporalitat 
 

16 -19 anys 20 -30 anys 31-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

70,1 76,3 73,0 40,4 40,0 40,2 25,5 24,5 25,0 9,7 17,3 13,2 7,4 13,8 9,8 

76,7 70,9 74,3 37,6 38,3 38,0 19,8 22,3 20,9 10,6 14,9 12,6 6,9 9,4 7,8 

56,9 60,4 58,7 34,2 37,0 35,6 16,8 17,0 16,9 9,4 9,6 9,5 4,0 7,9 5,7 

64,4 65,7 65,0 29,9 32,4 31,1 16,5 16,3 16,4 9,1 9,1 9,1 4,6 5,2 4,9 

               

Taxa temporalitat 
 

16 -19 anys 20 -30 anys 31-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

21,1 50,9 31,4 8,3 22,0 14,5 2,0 18,1 8,9 1,5 21,3 9,8 3,9 28,5 12,86 

23,2 46,6 32,5 9,9 20,2 14,4 1,6 21,8 10,4 0,9 21,2 9,6 3,1 27,9 12,39 

26,8 50,4 38,2 9,5 21,7 15,4 1,9 21,0 10,3 2,9 17,5 9,4 2,8 29,2 13,04 

32,0 61,8 44,4 11,5 22,9 17,1 3,2 19,4 10,5 1,3 17,8 8,9 3,1 23,2 11,54 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Taula 4.4.4. Taxa d'atur de 16 a 64 anys per grups d'edat (2006-2009) 
 

Taxa atur  

16 -19 anys 20 -30 anys 31-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

20,6 29,2 24,7 7,5 9,2 8,3 5,0 7,1 5,9 4,6 6,7 5,5 3,1 7,0 4,5 

26,2 34,6 29,8 6,3 9,4 7,7 4,1 6,6 5,2 6,4 7,4 6,9 4,3 5,8 4,9 

48,2 41,9 45,3 20,8 15,3 18,3 9,8 10,3 10,0 8,2 7,9 8,1 5,4 7,4 6,2 

65,2 57,8 62,5 27,6 20,8 24,4 16,6 15,9 16,3 12,9 9,9 11,5 10,2 10,8 10,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Altrament, és el col·lectiu que considera haver estat menys perjudicat a 
l’hora de gaudir de la maternitat o paternitat, si bé aquest respon al perfil 
de persona autòctona, amb un nivell alt tant d’estudis com de qualificació. 

 

Havent vist les característiques que defineixen el grup de persones de 
més de 54 anys, podem afirmar que formen part del grup de persones 
més vulnerables davant l’atur i que són un dels grans afectats davant la 
crisi econòmica. 
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5. La qualitat de l’ocupació 

 

En aquest apartat hem volgut conèixer la realitat del mercat de treball que 
té relació amb la qualitat de l’ocupació. 

Part d’aquest apartat s’ha elaborat amb les microdades de l’Enquesta de 
Població Activa de l’any 2009, concretament per als punts de temporalitat, 
sobrequalificació, parcialitat i subocupació de les persones treballadores. 

Aquest any, però, també hem treballat per primera vegada l’Enquesta de 
Qualitat de Vida en el Treball. Les dades que hem analitzat fan referència a 
l’any 2008, les més recents disponibles a l’hora de fer aquest estudi. 
Treballar aquesta enquesta ens ha permès obtenir una informació més 
qualitativa referent als riscos laborals, la salut laboral, la conciliació de la 
vida laboral i familiar i la importància de la representació sindical. 

Tot això ens ha permès fer una aproximació a la realitat de l’ocupació a 
Catalunya i conèixer els aspectes que caldria millorar per tal d’assolir una 
ocupació estable i de qualitat. 

 

 

5.1. L’estabilitat en l’ocupació 

En aquest apartat presentem una aproximació a l’anàlisi de l’estabilitat 
laboral en tant que un indicador central de la qualitat de l’ocupació. 
L’anàlisi de l’estabilitat en l’ocupació té una doble vessant i necessita de 
tipus d’indicadors diferents. D’una banda, tractarem l’evolució de 
l’estabilitat contractual a partir de les taxes de temporalitat, com a 
percentatge de contractes temporals sobre un grup determinat 
d’assalariats i, d’una altra, ben diferent, considera l’anàlisi de l’estabilitat 
empírica, entesa com a antiguitat o temps de permanència en el lloc de 
treball.  

Per a l’anàlisi de la dimensió contractual de l’estabilitat, partim de la 
distribució de la taxa de temporalitat en funció de les característiques 
individuals de les persones assalariades amb aquest tipus de contractes 
(sexe, edat, estudis i nacionalitat) i de les característiques dels llocs de 
treball que ocupen, especialment en relació amb els nivells de qualificació 
que requereixen (grups d’ocupació). Com a aproximació a l’anàlisi de 
l’estabilitat empírica, considerem dos tipus d’indicadors de mobilitat 
laboral: les taxes de rotació laboral anual i trimestral, com a percentatges 
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dels treballadors amb menys d’un any i tres mesos en la seva ocupació 
actual.  

La utilització d’aquests indicadors demana uns aclariments previs per a la 
seva correcta interpretació. En primer lloc, els indicadors construïts a partir 
de la data d’inici en el lloc de treball, com a mesura o referència de 
l’estabilitat en l’ocupació, són molt sensibles a les variacions del cicle 
econòmic i les seves conseqüències sobre les pautes de mobilitat del 
treball, és a dir, que es veuen molt afectats tant per les variacions dels 
fluxos d’entrada com pels de sortida del mercat de treball, cap a l’atur i la 
inactivitat, així com pels mateixos moviments entre llocs de treball. 
Aquests últims moviments són els que configuren l’anàlisi de la rotació 
laboral pròpiament dita. D’altra banda, la utilització d’aquestes taxes de 
rotació com a indicadors d’estabilitat en l’ocupació té un abast molt limitat 
a la situació de la població assalariada amb contractes temporals, ja que la 
majoria de les persones amb menys de tres mesos o un any en la seva 
ocupació actual hi són amb aquesta modalitat de contractació.  

 

 

5.1.1. Temporalitat 

En aquest punt presentem una anàlisi de la incidència de la temporalitat en 
l’ocupació desagregada en funció de les característiques personals de la 
població assalariada i la seva distribució en l’estructura ocupacional.  

Malgrat les diverses reformes per promoure l’ocupació estable i de 
qualitat, l’elevada temporalitat en la contractació s’ha consolidat com un 
tret estructural del mercat de treball espanyol dels darrers anys. El recurs a 
la contractació temporal s’ha configurat com el principal instrument 
disposat a l’abast de les empreses per afavorir la flexibilitat en base a 
costos i l’adaptació a les fluctuacions de l’activitat. En el context actual de 
crisi econòmica i destrucció de l’ocupació, podem apuntar que el retrocés 
que ha experimentat la taxa de temporalitat en aquests dos darrers anys 
no es pot atribuir a una millora en l’estabilitat de l’ocupació, sinó que és 
una conseqüència derivada de l’increment dels fluxos de sortida cap a 
l’atur de les persones assalariades amb aquest tipus de contractes.  

La taxa de temporalitat en el darrer trimestre de 2009 se situava en un 
14,4% del total de la població assalariada, 5 punts percentuals per sota de 
la taxa corresponent al mateix període de 2008, en el 19,4%. Tot i que la 
taxa de temporalitat de Catalunya s’ha mantingut en un nivell per sota de 
l’espanyola, aquests valors es troben entre els més baixos dels darrers anys 
i van molt lligats a la davallada de l’ocupació del darrer any. La població 
assalariada amb contractes temporals s’ha reduït en un 17%, un total de 
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93.338 persones, que representen el 36% de la pèrdua total de la població 
ocupada en aquest període.  

Per tipus de contracte, el descens de la temporalitat es troba molt 
concentrat en la modalitat de contractes realitzats per circumstàncies de la 
producció, que cauen en un 38,5%, una caiguda molt menys pronunciada 
que en la modalitat d’obra o servei, que retrocedeix en un 4,5% i es manté 
com la fórmula principal de contractació temporal. La reducció en el 
nombre de contractes eventuals per circumstàncies de la producció 
representa el 56% del total de contractes que s’han deixat de subscriure 
entre el quart trimestre de 2008 i el de 2009.  

Gràfic 5.1.1.1. Evolució de la contractació temporal segons la modalitat del contracte 
(2008 i 2009) 

 

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

L’evolució de les taxes de temporalitat segons el sexe de les persones 
assalariades de 16 i més anys mostra la mateixa tendència cap a la 
convergència que hem observat en l’anàlisi de la resta d’indicadors de 
participació laboral. Si bé la incidència de la temporalitat ha estat 
tradicionalment més elevada entre les dones que entre els homes, 
aquestes diferències s’han anat reduint sensiblement en els darrers anys 
com a conseqüència de la incorporació de les dones en llocs de treball de 
més qualificació i més estables. En el període de referència, els quarts 
trimestres de 2008 i 2009, les taxes de temporalitat per sexes s’han reduït 
entorn a 5 punts percentuals, la mateixa proporció per a dones i per a 
homes, del 20,5 al 15,4% la taxa femenina, i d’un 18,3 a un 13,5% la 
masculina.  
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Gràfic 5.1.1.2. Evolució de la taxa de temporalitat de 16 i més anys per sexe (2008 i 
2009) 

 

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

 
 
Gràfic 5.1.1.3. Evolució de les taxes de temporalitat de 16 i més anys per grups d'edat 
(2008 i 2009) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Per edats, s’observa una reducció generalitzada de la incidència de la 
temporalitat per a tots els grups d’edat, excepte entre la població de 16 a 
19 anys, que creix 6,3 punts percentuals, i un creixement molt més 
accentuat, de 16 punts percentuals, entre la població de 65 i més anys. La 
taxa de temporalitat d’aquest grup d’edat, que tradicionalment era molt 
inferior a la mitjana, se situa en el 22,7% en el darrer trimestre de 2009, 5,5 
punts percentuals per sobre de la taxa total. Aquest grup d’edat esdevé un 
dels que registra una major incidència de la temporalitat, en termes 
relatius, després del de la població jove de 16 a 30 anys.1  

Per nacionalitats, les persones treballadores d’origen immigrant són les 
que presenten una major incidència de la temporalitat. Així, la taxa de 
temporalitat dels treballadors estrangers duplica l’estimada per a la 
població autòctona. El nombre de persones de nacionalitat estrangera amb 
contracte temporal en el darrer trimestre de 2009 s’ha reduït en un 30% en 
termes interanuals, mentre que la població autòctona en aquesta situació 
contractual ho feia en un 9,5%. Aquesta dinàmica s’ha traduït en una 
reducció de 6,7 punts percentuals de la taxa de temporalitat de la població 
assalariada d’origen estranger, situant-se en un 31,1% en el darrer 
trimestre de 2009, un valor molt superior a la taxa corresponent per a la 
població autòctona, del 14,3%. Aquestes dades revelen la vulnerabilitat del 
col·lectiu de treballadors estrangers davant l’ajust de l’ocupació.  

L’evolució de les taxes de temporalitat per nivell d’estudis mostren una 
menor incidència de la inestabilitat laboral entre el grup de població amb 
estudis superiors, amb una taxa de temporalitat entorn el 15%, 
sensiblement inferior a la de la resta de nivells formatius.  

Els nivells d’estudis en els quals més es redueix la taxa de temporalitat és 
entre la població sense estudis i aquella amb un nivell d’estudis secundaris, 
especialment en el grup d’estudis secundaris de segona etapa. Ambdós 
grups presenten reduccions de prop de quatre punts percentuals en 
termes interanuals. Tal com hem vist anteriorment, aquests nivells 
d’estudis són els que concentren els majors increments de població 
aturada i aquesta circumstància podria explicar el descens de la taxa de 
temporalitat.  

 

 

                                                
1
 Una anàlisi més detallada de la composició de la població assalariada en aquest tram d’edat mostra 

que aquest augment tan important de la temporalitat entre la població de 65 anys i més en el darrer 
any ha estat protagonitzat majoritàriament per les dones que treballen a temps parcial en activitats 
relacionades amb els serveis d’atenció domiciliària.  
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Gràfic 5.1.1.4. Evolució de les taxes de temporalitat de 16 i més anys per nacionalitat 
(2008-2009) 

 

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

 

5.1.1.5. Evolució de les taxes de temporalitat de 16 i més anys per nivell d'estudis (2008 i 
2009) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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treballadors no qualificats i els treballadors dels serveis de restauració i el 
comerç són els que acumulen les taxes més elevades de temporalitat, 
respectivament amb un 18,4 i un 22,6%. D’altra banda, els grups 
d’ocupacions de qualificacions mitjanes presenten una taxa del 16,5%, més 
propera a la taxa global. Això no obstant, s’observen diferències importants 
entre les ocupacions agrupades en aquesta categoria. Així, els treballadors 
qualificats de la indústria i la construcció presenten una taxa del 20% de 
temporalitat en la contractació, mentre que en les ocupacions qualificades 
dels serveis la taxa de temporalitat se situa en el 14,4%, per sota de la 
mitjana.  

Gràfic 5.1.1.6. Evolució de les taxes de temporalitat de 16 a 64 anys per nivells de 
qualificació (2008 i 2009) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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les estimacions que ofereix l’EPA per sota d’aquest llindar de població no 
són estadísticament significatives.  

Taula 5.1.1.7 Evolució de les taxes de temporalitat per a les principals branques 
d'activitat (2008-2009) 

 

Descripció 
Persones 

assalariades 
Contractes 
temporals 

Taxa 
temporalitat 

Variació Interanual 
(%) ass. temporals 

Construcció d'obres d'enginyeria civil 31.284 14.579 46,6 22,8 

Construcció d'immobles 108.361 41.212 38,0 -21,6 

Activitats de serveis socials sense allotjament 28.661 10.231 35,7 13,2 

Serveis d'allotjament 37.811 13.375 35,4 38,4 

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis  
que s'hi relacionen 

28.509 7.119 25,0 -48,7 

Serveis de menjar i begudes 137.548 31.681 23,0 -21,5 

Activitats sanitàries 133.315 29.955 22,5 -9,4 

Activitats especialitzades de la construcció 82.818 18.124 21,9 -31,4 

Educació 206.111 41.446 20,1 -20,1 

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 153.067 28.304 18,5 66,5 

Emmagatzematge i activitats afins al transport 31.723 5.683 17,9 -22,8 

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles  
de motor i motocicletes 

206.379 36.506 17,7 -15,2 

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 106.661 18.584 17,4 -19,8 

Fabricació de productes metàl•lics, excepte maquinària i equips 39.815 6.725 16,9 -32,0 

Activitats de serveis socials amb allotjament 33.562 4.764 14,2 -54,3 

Serveis a edificis i activitats de jardineria 81.636 9.651 11,8 -43,3 

Indústries de productes alimentaris 74.915 8.098 10,8 -36,4 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 60.636 5.432 9,0 -50,0 

Transport terrestre; transport per canonades 85.276 7.585 8,9 -29,5 

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 81.579 6.878 8,4 -37,6 

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 43.812 3.482 7,9 6,5 

Indústries químiques 40.981 3.257 7,9 43,7 

Serveis de tecnologies de la informació 39.669 2.425 6,1 15,3 

Fabricació de maquinària i equips ncaa 38.171 2.263 5,9 25,9 

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 49.502 2.880 5,8 -14,4 

Activitats jurídiques i de comptabilitat 47.416 2.490 5,3 -17,1 

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

Les activitats que mostren les taxes de temporalitat més elevades en el 
darrer trimestre de 2009 es troben entre els sectors de la construcció i els 
serveis, mentre que la incidència de la temporalitat és clarament inferior 
en les activitats industrials, en què se situa en uns nivells per sota de la 
mitjana. Això no obstant, cal subratllar que on més s’ha incrementat la 
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temporalitat en la contractació en termes interanuals és en el sector de 
l’Administració pública i la Seguretat Social.  

Les activitats relacionades amb la construcció són les que registren les 
taxes de temporalitat més elevades: del 21,9% en les activitats 
especialitzades de la construcció, del 38% en la construcció d’immobles, i 
arriba fins a un 46,6% en la construcció d’obres d’enginyeria civil. 

Entre les activitats dels serveis, destaquen aquelles amb un elevat 
component estacional, com les relacionades amb l’hostaleria i la 
restauració. Els serveis d’allotjament mostren una taxa de temporalitat del 
35,4%, amb un increment interanual del 38,4% en el nombre de persones 
assalariades amb aquesta modalitat de contractació. D’altra banda, els 
serveis de menjar i begudes, que en el darrer trimestre de 2008 
presentaven una taxa de temporalitat de les més elevades, entorn del 
30,3%, s’ha reduït fins a un 23% en el darrer trimestre de 2009. 

Les activitats dels serveis socials són un segon grup dels serveis amb una 
major incidència de la temporalitat en l’ocupació: les activitats sanitàries 
(20,1%) i l’educació (22,5%). Dins d’aquest grup, destaquen uns índexs de 
temporalitat especialment elevats en aquelles activitats relacionades amb 
el sistema d’atenció a la dependència, com l’atenció domiciliària o la 
prestació de serveis socials sense allotjament, amb un 35,7%, que resulta 
d’un increment interanual del 13,2% en el nombre de persones 
assalariades amb aquest tipus de contracte. Per contra, les activitats de 
prestació de serveis amb allotjament, que en el darrer trimestre de 2008 
presentaven una taxa de temporalitat de les més elevades (30,2%), se situa 
en el darrer trimestre de 2009 en un nivell sensiblement inferior a la 
mitjana (14,2%). En aquestes activitats, el descens de la temporalitat és 
molt superior al retrocés en el nombre de persones assalariades.  

Per últim, cal subratllar el creixement de la temporalitat en l’àmbit de 
l’Administració pública, que, partint d’un nivell inicial inferior a la mitjana 
(12,4%), s’eleva en un any fins a situar-se en més d’un punt percentual per 
sobre, en el 18,5%.  

Els resultats de l’anàlisi de la temporalitat per branques d’activitat i tipus 
d’ocupacions mostra que la probabilitat d’estar ocupat amb aquesta 
modalitat contractual estaria més condicionada pel tipus d’activitat 
desenvolupada per l’individu i la seva posició en l’estructura ocupacional 
que per les seves característiques personals.  

 

 

 



85 
   

 

5.1.2. Rotació laboral 

Per a l’anàlisi de la rotació laboral, utilitzem dos tipus d’indicadors 
construïts en funció de l’antiguitat de les persones assalariades en el seu 
lloc de treball actual. La utilització d’aquests tipus d’indicadors com a 
referència per a l’anàlisi de l’estabilitat en l’ocupació comporta una sèrie 
de limitacions a les quals fèiem esment en l’inici d’aquest apartat.  

La primera d’aquestes limitacions és que l’evolució dels indicadors de 
rotació trimestral i anual es veu molt afectada per les fluctuacions del cicle 
econòmic i per les dinàmiques associades dels fluxos d’entrada i sortida del 
mercat de treball. Per tant, aquests indicadors consideren transicions 
laborals que van més enllà de la mobilitat que es produeix entre llocs de 
treball i que són l’objecte específic de l’anàlisi de rotació laboral. Per 
aquest motiu, hem decidit ampliar el període de referència de la 
comparació a un moment inicial anterior a l’esclat de la crisi econòmica, el 
quart trimestre de 2007, per tal de poder copsar els canvis més significatius 
en aquestes pautes de mobilitat. D’altra banda, els indicadors d’estabilitat 
que utilitzem en aquest estudi tenen un abast molt limitat a la situació de 
les persones assalariades temporals, en tant que la major part de les 
persones amb aquestes antiguitats tan curtes són persones contractades 
en aquesta modalitat. Així doncs, podem anticipar que les variacions 
observades d’aquests indicadors estaran molt condicionades pel recurs de 
les empreses a la contractació temporal com a via prioritària de flexibilitat i 
d’ajust en l’ocupació.  

És a dir, que les variacions observades en aquests indicadors reflectiran, 
d’una banda, la reducció de la contractació temporal com a forma 
d’inserció (fluxos d’entrada) i causa principal de mobilitat o rotació dins 
del mercat laboral i, d’una altra, les pèrdues de la població assalariada en 
cada col·lectiu com a conseqüència d’un increment dels fluxos de sortida 
cap a l’atur i, en menor mesura, cap a la inactivitat.  

Tal com es mostra a la taula 5.1.2.1, els indicadors de rotació anual i 
trimestral mostren una reducció significativa respecte al valor inicial de 
referència de la sèrie. En el quart trimestre de 2009, els indicadors globals 
de rotació trimestral i anual es van reduir respectivament en 7,4 i 1,7 punts 
percentuals respecte al mateix període de 2007. Les persones assalariades 
amb un any o menys de permanència en el seu lloc de treball han passat de 
representar el 22,1 al 14,7% del total de la població assalariada. D’altra 
banda, l’índex de rotació trimestral, calculat a partir de les persones amb 
menys de tres mesos d’antiguitat en la feina, s’ha reduït del 8,2 al 6,5%.  
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Taula 5.1.2.1. Evolució dels índexs de rotació per sexe (2007-2009) 
 

Índex de rotació trimestral per sexes 

 
4t trim. 2007 4t trim. 2008 4t trim. 2009 

Homes 7,3 5,4 6,1 

Dones 9,3 6,8 6,9 

Total 8,2 6,1 6,5 

    
Índex de rotació anual per sexes 

 
4t trim. 2007 4t trim. 2008 4t trim. 2009 

Homes 21,0 17,7 14,5 

Dones 23,5 21,2 15,0 

Total 22,1 19,3 14,7 

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

 

Per sexes, les reduccions més destacables es produeixen entre les 
treballadores assalariades, una dinàmica que es reprodueix en tots els 
encreuaments d’aquests indicadors de mobilitat amb la resta de variables i 
que ha portat a un acostament progressiu dels índexs de rotació entre 
sexes. Les diferències entre els indicadors de rotació anual i trimestral 
entre homes i dones eren de 2,6 i 2,0 punts percentuals en el darrer 
trimestre de 2007. A finals de 2009, les diferències entre sexes s’han reduït 
fins a coincidir pràcticament entorn de la mitjana del 6,5% de rotació 
trimestral i el 14,7% de rotació anual.  

Per edats, es pot observar el mateix comportament entre sexes dels índexs 
de rotació per tots els grups d’edat, amb l’excepció dels grups de població 
jove entre 16 i 19 anys i entre 20 i 30. Aquests grups d’edat són els que 
concentren els majors índexs de rotació per a ambdós sexes, una 
observació coherent amb el fet que corresponen amb les primeres etapes 
de la vida laboral, marcades per una elevada mobilitat i inestabilitat 
contractual.  

En el primer tram d’edat de la població jove (16 a 19 anys), la pèrdua 
d’ocupació assalariada ha estat molt important, tant entre els homes com 
entre les dones. Els fluxos de sortida de l’ocupació d’aquest col·lectiu s’han 
dirigit cap a l’atur i, en menor mesura, cap a la inactivitat a través de la 
seva reintegració en el sistema educatiu.  
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Taula 5.1.2.2. Evolució dels índexs de rotació per grups d'edat i sexe (2007-2009) 
 

  
Evolució de l'índex de rotació 

trimestral per grups d'edat 
Evolució de l'índex de rotació 

anual per grups d'edat 

  
4t trim 2007 4t trim. 2009 4t trim 2007 4t trim. 2009 

16 a 19 anys Home 26,4 39,4 64,9 67,0 

 
Dona 41,2 37,3 71,9 60,0 

20 a 30 anys Home 14,7 12,1 36,8 24,6 

 
Dona 13,7 14,0 37,9 32,5 

31 a 44 anys Home 4,6 5,6 17,2 14,4 

 
Dona 8,9 5,5 21,6 11,6 

45 a 54 anys Home 4,0 2,3 10,9 8,2 

 
Dona 4,7 3,1 12,7 6,8 

55 a 64 anys Home 2,1 1,2 7,4 4,0 

 
Dona 2,5 2,6 5,0 4,9 

65 i més anys Home 0,0 5,1 10,4 5,1 

 
Dona 0,0 3,4 12,9 6,0 

Total Home 7,3 6,1 21,0 14,5 

 
Dona 9,3 6,9 23,5 15,0 

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

D’altra banda, les diferències entre homes i dones, lluny de reduir-se, s’han 
mantingut estables en el grup d’edat entre 16 i 19 anys, i fins i tot s’han 
ampliat en el grup entre 20 i 30 anys. La resta de grups d’edat presenten 
els índexs de rotació inferiors a la mitjana i disminueixen progressivament 
amb l’edat, d’acord amb una pauta d’estabilització. En aquests trams de la 
població assalariada és també on més es redueixen les distàncies en els 
índexs de rotació entre sexes.  

 

Taula 5.1.2.3. Evolució dels índexs de rotació per nacionalitats i sexe (2007-2009) 
 

 Evolució de l'índex de 
rotació trimestral per nacionalitats 

Evolució de l'índex de 
rotació anual per nacionalitats 

Espanyola 4t trim. 2007 4t trim 2009 4t trim 2007 4t trim. 2009 

Home 6,3 5,2 17,0 11,4 

Dona 7,9 5,9 19,7 12,6 

Estrangera 4t trim. 2007 4t trim 2009 4t trim. 2007 4t trim 2009 

Home 11,3 10,1 37,7 28,3 

Dona 15,7 12,1 40,8 27,4 

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

La població d’origen estranger acostuma a presentar uns indicadors de 
mobilitat laboral molt elevats en relació amb la població autòctona. 
Concretament, els índexs de rotació trimestral i anual dels treballadors 
estrangers més que dupliquen els corresponents a la població de 
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nacionalitat espanyola. Tanmateix, es pot observar un comportament 
similar d’aquests indicadors entre sexes per a ambdós grups de població. 
En tots dos casos, les dones són les que més redueixen aquests indicadors 
de rotació.  

Quant al comportament dels índexs de rotació segons els nivell d’estudis 
de la població assalariada, no s’observen diferències importants en la 
distribució d’aquests indicadors. Les dones protagonitzen les reduccions 
més importants d’aquests indicadors de mobilitat en tots els nivells 
d’estudis. 

L’anàlisi de l’evolució de la mobilitat laboral segons les característiques 
personals de la població assalariada mostra una tendència vers la 
convergència en els índexs de rotació entre sexes. Aquesta  tendència no 
només resulta d’una major estabilització de les dones treballadores, sinó 
que, tal i com apuntàvem des d’un principi, està molt condicionada per la 
caiguda de l’ocupació assalariada masculina, que ha estat molt més 
pronunciada que la femenina.  

Taula 5.1.2.4. Evolució dels índexs de rotació per nivell d'estudis i sexe (2007-2009) 
 
Índex de rotació trimestral 

   

  
4t trim. 2007 4t trim 2009 

Analfabets i educació primària 
Home 8,3 5,2 

Dona 6,5 3,8 

Educació secundària 1a etapa 
Home 7,1 7,1 

Dona 10,5 8,8 

Educació secundària 2a etapa 
Home 9,3 8,3 

Dona 11,7 9,6 

Estudis superiors 
Home 5,1 4,5 

Dona 7,9 5,1 

Total 
Home 7,3 6,1 

Dona 9,3 6,9 

Índex de rotació anual 
   

  
4t trim. 2007 4t trim 2009 

Analfabets i educació primària 
Home 23,0 16,3 

Dona 21,4 10,7 

Educació secundària 1a etapa 
Home 22,9 16,1 

Dona 26,4 16,8 

Educació secundària 2a etapa 
Home 23,4 15,4 

Dona 27,9 17,3 

Estudis superiors 
Home 15,9 11,9 

Dona 19,5 13,8 

Total 
Home 21,0 14,5 

Dona 23,5 15,0 

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

 

La distribució dels indicadors de rotació en relació amb l’estructura 
ocupacional és potser la variable amb més poder explicatiu de la mobilitat 
laboral, i ajuda a entendre les diferències per nivell formatiu. El tipus 
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d’ocupacions que concentren els índexs de rotació anual i trimestral més 
elevats en relació amb la mitjana del quart trimestre de 2009 són aquelles 
no qualificades i les relacionades amb els serveis personals i la restauració.  

Aquelles ocupacions en què més s’ha reduït la rotació són les qualificades 
de la indústria i la construcció. Aquestes ocupacions presentaven els índexs 
més elevats de rotació en el període inicial de referència, un reflex del 
dinamisme del sector immobiliari durant la fase expansiva del cicle. També 
és en aquestes on es constaten les diferències més importants entre els 
índexs de rotació masculí i femení. 

 

Taula 5.1.2.5. Evolució dels índexs de rotació per grups professionals i sexe (2007-2009) 
 

  
Índex de rotació anual 
per tipus d'ocupacions 

Índex de rotació 
trimestral 

 
4t trim. 2007 4t trim. 2009 4t trim. 2007 4t trim. 2009 

Directius d'administració i empresa 
Home 14,8 6,4 5,3 3,0 

Dona 12,2 6,6 3,5 2,3 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 
Home 16,0 9,6 6,8 4,6 

Dona 17,8 12,6 10,0 5,0 

Tècnics i professionals de suport 
Home 18,2 11,4 6,1 5,8 

Dona 23,1 12,1 8,5 4,2 

Empleats administratius 
Home 15,3 13,2 6,2 4,1 

Dona 20,1 10,2 4,6 4,2 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 
Home 23,1 19,5 10,3 9,7 

Dona 30,4 22,6 13,6 11,4 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 
Home 24,7 11,1 1,3 5,3 

Dona 62,4 0,0 0,0 0,0 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 
Home 24,0 16,1 8,3 7,4 

Dona 39,9 5,7 20,6 0,0 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 
Home 16,5 9,8 3,9 3,2 

Dona 24,3 10,0 12,3 6,6 

Treballadors no qualificats 
Home 32,4 26,7 11,8 9,3 

Dona 24,1 18,9 8,6 9,2 

Total 
Home 20,9 14,5 7,3 6,1 

Dona 23,5 15,0 9,3 6,9 

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

Les ocupacions qualificades dels serveis, el personal directiu, el 
professional i el tècnic, presenten índexs de rotació inferiors a la mitjana, 
que es mantenen sense variacions en tot el període de referència. Aquest 
comportament dels indicadors de mobilitat indica el manteniment de cert 
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dinamisme del sector serveis, menys afectat per la crisi en relació amb el 
sector industrial i la construcció. Finalment, en aquestes ocupacions és on 
s’observen les menors diferències entre els índexs de rotació d’homes i 
dones.  

Les diferències en l’evolució dels indicadors de mobilitat en relació amb 
l’estructura ocupacional són més significatives que les observades per 
nivells formatius o sexe. Aquestes diferències apunten que l’adquisició de 
competències i qualificacions en el treball serien el factor més 
directament relacionat amb l’estabilitat en l’ocupació, per davant de les 
credencials formatives, que actuarien més com un filtre o criteri de 
selecció de personal.  

 

 

5.2. Parcialitat i subocupació 

 

 

Parcialitat  

L’Enquesta de Població Activa ens permet conèixer una categoria que 
anomena parcialitat, entre les persones ocupades de 16 a 64 anys. A partir 
de conèixer les persones que treballen a temps parcial, podrem veure els 
perfils als quals afecta més aquest tipus de jornada laboral. 

A Catalunya, a finals de 2009, hi havia 369.070 persones ocupades a 
jornada parcial. Aquesta dada representa un 11,8% del total de la població 
ocupada. 

Si analitzem la parcialitat de les persones ocupades de 16 a 64 anys per 
sexe, podem veure que, en el darrer trimestre de 2009, la taxa de 
parcialitat de les dones és quatre vegades superior a la dels homes. 
Concretament, la taxa de parcialitat femenina arriba al 20,5%, davant del 
4,6% de taxa de parcialitat masculina. 

Si ens remuntem als anys 2007 i 2008, aquestes notables diferències ja es 
constataven llavors entre ambdós sexes. Cal dir, però, que si ens centrem 
en la variació interanual, la taxa de parcialitat masculina ha augmentat 0,5 
punts percentuals, mentre que la femenina s’ha reduït en 1,2 punts 
percentuals.  
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Pels diferents trams d’edat, la taxa de parcialitat més elevada, i amb 
diferència, recau sobre el grup de joves d’entre 16 i 19 anys. Aquest grup 
d’edat té una taxa de parcialitat d’un 44,4% en el darrer trimestre de 2009, 
6,2 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any 2008.  

 

Taula 5.2.1. Parcialitat per grups d'edat (4t trimestre 2009) 
 

 Jornada 
completa 

Jornada 
parcial 

Variació 
parcialitat(N) 

Variació 
parcialitat(%) 

Taxa parcialitat 
4t trim 2009 

16 a 19 anys 13.457 10.727 -6773 -38,7 44,4 

20 a 30 anys 527.161 108.602 -7142 -6,2 17,1 

31 a 44 anys 1.168.637 137.474 -5074 -3,6 10,5 

45 a 54 anys 673.349 65.888 -5450 -7,6 8,9 

55 a 64 anys 355.468 46.379 -10165 -18,0 11,5 

Total 2.738.072 369.070 -34604 -8,6 11,9 

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

Com es reflecteix en la taula anterior, seguidament trobem els joves de 20 
a 30 anys, amb una taxa de parcialitat del 17,1%, 1,7 punts percentuals 
més que en el mateix trimestre de l’any 2008. 

És el grup d’entre 45 i 54 anys el que presenta la taxa de parcialitat més 
baixa, concretament un 8,9%.  

Respecte a l’any 2008, cal destacar que la tendència ha estat de reduir-se la 
proporció de persones que treballen amb jornada parcial per a tots els 
trams d’edat. Tot i això, la major reducció en nombres absoluts la presenta 
el grup de major edat, entre 55 i 64 anys, mentre que en nombres relatius 
és el grup dels més joves el que ha reduït considerablement la parcialitat, 
concretament un -38,7%. Malgrat aquesta reducció, és el grup d’edat amb 
la taxa més elevada, com hem vist anteriorment. 

Taula 5.2.2. Parcialitat per nacionalitat (4t trimestre 2009) 
 

Nacionalitat 
Jornada 

completa 
Jornada 
parcial 

Variació 
parcialitat (N) 

Variació 
parcialitat (%) 

Taxa parcialitat 
4t trim 2009 

Espanyola 2.314.543 297.017 -28.414 -8,7 11,4 

Estrangera 423.529 72.053 -6.191 -7,9 14,5 

Total 2.738.072 369.070 -34.605 -8,6 11,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Taula 5.2.3. Parcialitat per nivell d'estudis i sexe (4t trimestre 2009) 

 

 
Jornada completa Jornada parcial 

Variació 
parcialitat(N) 

Variació 
parcialitat(%) 

Taxa parcialitat 
4t trim 2009 

 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Analfabets i educació primària 313.728 142.998 11.377 50.541 3.547 -16.812 45,3 -25,0 3,5 26,1 

Educació secundària 1a etapa 399.273 204.629 10.976 74.719 -3.982 430 -26,6 0,6 2,7 26,7 

Educació secundària 2a etapa 354.521 299.885 26.848 78.531 -2.679 -16.744 -9,1 -17,6 7,0 20,8 

Estudis superiors 539.011 481.282 27.833 87.936 2.520 -1.193 10,0 -1,3 4,9 15,4 

Total 1.606.533 1.128.794 77.034 291.727 -594 -34.319 -0,8 -10,5 4,6 20,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Si ens fixem en la nacionalitat de les persones ocupades que tenen jornada 
parcial, podem dir que hi ha una clara diferència entre les persones 
ocupades de nacionalitat espanyola i estrangera. En aquest sentit, en el 
darrer trimestre de 2009, la taxa de parcialitat de les persones estrangeres 
és d’un 14,5%, i d’un 11,4% la de les persones espanyoles. La diferència és 
de 3,1 punts percentuals en detriment de les persones immigrants.  

Si tenim en compte la variació interanual, tots dos grups redueixen entorn 
del 8% la proporció de persones ocupades amb jornada parcial, respecte al 
2008. Exactament, les persones ocupades amb nacionalitat espanyola han 
reduït la parcialitat en -8,7% i les de nacionalitat estrangera, en un -7,9%. 

La reducció de la parcialitat seria positivament significativa si, a la 
vegada, l’ocupació s’hagués mantingut o hagués augmentat. Però, 
malauradament, com ja hem pogut constatar a l’any 2009, l’ocupació s’ha 
vist reduïda i, per tant, és lògic que es redueixi la parcialitat en el mercat 
de treball. 

Si tenim en compte la parcialitat d’homes i dones segons el nivell d’estudis, 
podem dir que en general les dones presenten taxes molt superiors a les 
dels homes en tots els nivells formatius. Cal destacar que les dones que 
presenten més parcialitat són les que tenen estudis baixos i, per contra, les 
que tenen estudis superiors gaudeixen de jornada completa. Els homes 
presenten la taxa de parcialitat més elevada en el nivell formatiu de 
secundària de segona etapa i estudis superiors; en canvi, presenten menys 
parcialitat en els nivells d’estudis més baixos, al revés que les dones. 

Amb relació a l’any 2008, els homes redueixen en nombres absoluts en tots 
els nivells d’estudis, menys el nivell d’analfabets i educació primària. En 
valors relatius, cal destacar l’augment de la variació interanual del 45,3% 
en el nivell d’estudis més baix, la reducció de -26,6% en el nivell d’estudis 
secundaris de primera etapa, l’augment de la parcialitat en un 10% entre 
els homes que tenen nivell d’estudis superiors i la reducció del -9,1% dels 
homes que tenen estudis secundaris de segona etapa. 

Els homes que pateixen més la parcialitat són els que afirmen tenir estudis 
secundaris de segona etapa, concretament un 7,0%. 

Per altra banda, les dones amb jornada parcial redueixen la seva presència 
en tots els nivells d’estudis excepte les que tenen un nivell d’estudis 
secundaris de primera etapa, que augmenten lleugerament. Respecte a la 
variació interanual, en valors relatius són sobretot les dones analfabetes o 
amb estudis primaris les que han reduït al 2009 la parcialitat en les seves 
jornades de treball (-25,0%), i les que tenen un nivell formatiu de 
secundària de segona etapa (-17,6%). Per contra, les dones amb educació 
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secundària de primera etapa es mantenen quasi igual que l’any 2008. Les 
dones amb estudis superiors presenten una variació interanual del -1,3%. 

Taula 5.2.4. Parcialitat per grups professionals (4t trimestre 2009) 
 

 
Jornada 

completa 
Jornada 
parcial 

Variació 
parcialitat (N) 

Variació 
parcialitat (%) 

Taxa parcialitat 
4t trim 2009 

Directius administració i empresa 271.174 6.052 699 13,1 2,2% 

Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 386.458 54.206 4436 8,9 12,3% 

Tècnics i professionals de suport 288.231 28.459 -4732 -14,3 9,0% 

Empleats administratius 393.844 65.536 -1543 -2,3 14,3% 

Treb. serv. restauració, personals, comerç 388.139 97.727 -2243 -2,2 20,1% 

Treb. qualificats agraris i pesquers 42.762 3.657 2278 165,2 7,9% 

Treb. qual. manufactures i construcció 399.005 8.923 634 7,6 2,2% 

Operadors d'instal·lacions i maquinària 301.929 8.026 -5901 -42,4 2,6% 

Treballadors no qualificats 263.382 96.483 -28235 -22,6 26,8% 

Forces armades 3.148 0 0 - 0,0% 

Total 2.738.072 369.069 -34.607 -8,6 11,9% 

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

Malgrat la reducció, tant en nombres absoluts com relatius, de dones 
analfabetes o amb estudis primaris, la taxa de parcialitat d’aquest grup és 
elevadíssima, d’un 26,1%, però per sota del 26,7% que presenten les dones 
amb estudis secundaris de primera etapa. 

L’anàlisi de la parcialitat per grups professionals ens permet veure si hi ha 
una incidència diferent en funció de les ocupacions de les persones 
ocupades de 16 a 64 anys. 

En aquest sentit, podem destacar la pronunciada reducció en valors 
absoluts que s’ha donat en més de la meitat dels diferents grups 
professionals. Si bé la reducció general entre els darrers trimestres de 2008 
i 2009 ha estat de -34.607 persones, la gran majoria d’elles es concentren 
en el grup professional de treballadors qualificats (-28.235 persones). 
Malgrat aquesta reducció, és significatiu que sigui el grup professional que 
presenta la taxa de parcialitat més elevada, concretament un 26,8% i molt 
per sobre de la mitjana global. La resta de grups professionals que 
redueixen en nombres absoluts la parcialitat ho fan per sota de les 6.000 
persones. 

Si tenim en compte els resultats relatius respecte a l’any 2008, destaca 
l’augment del 165,2% de la parcialitat en el col·lectiu de treballadors 
qualificats agraris i pesquers. Tot i aquest augment tan pronunciat, la taxa 
de parcialitat no arriba al 8%. 

Per contra, és el grup d’operadors d’instal·lacions i maquinària el que 
redueix més la parcialitat en termes relatius, exactament un -42,4%, amb 
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una taxa de les més baixes (2,6%) i 9,3 punts percentuals per sota de la 
taxa general. 

Taula 5.2.5. Parcialitat per branques d'activitat (4t trimestre 2009) 
 

CNAE-09 
Jornada 

completa 
Jornada 
parcial 

Total 
ocupats 

Taxa de 
parcialitat 

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 44.643 6.877 51.520 13,3% 

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 236.626 46.160 282.786 16,3% 

Serveis de menjar i begudes 148.678 31.539 180.217 17,5% 

Serveis a edificis i activitats de jardineria 52.486 30.790 83.276 37,0% 

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 144.563 6.597 151.160 4,4% 

Educació 161.585 48.743 210.328 23,2% 

Activitats sanitàries 126.941 20.109 147.050 13,7% 

Activitats de serveis socials amb allotjament 27.351 6.212 33.563 18,5% 

Activitats de serveis socials sense allotjament 19.099 8.606 27.705 31,1% 

Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 18.398 6.089 24.487 24,9% 

Altres activitats de serveis personals 37.769 8.486 46.255 18,3% 

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 58.718 46.520 105.238 44,2% 

Resta activitats 1.661.217 102.342 1.763.559 - 

Total 2.738.074 369.070 3.107.144 11,9% 

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

En aquest punt hem recollit les branques d’activitat que concentren major 
nombre de persones amb jornada parcial en el darrer trimestre de 2009. 
Hem descartat els valors que es troben per sota de 6.000 persones per no 
ser significatius, i ens hem quedat amb 12 branques d’activitat. 

En aquest cas, en nombres absoluts, les branques que tenen més persones 
amb jornada parcial són: educació, amb 48.743 persones, i activitats de les 
llars que donen ocupació a personal domèstic, amb 46.520 persones, 
seguit de comerç al detall, amb 46.160 persones. 

Si ens fixem en les taxes de parcialitat, però, podem veure que la branca 
que presenta la taxa més elevada, i que és quasi 4 vegades superior a la 
taxa global, són les activitats de les llars que donen ocupació a personal 
domèstic; concretament aquesta branca presenta una taxa de més del 
44%. 

Seguidament, són els serveis a edificis i activitats de jardineria els que, amb 
una taxa del 37%, se situen com a activitats amb una elevada parcialitat, i 
les activitats de serveis socials sense allotjament, amb un 31,1% de 
parcialitat. 

La majoria d’aquests sectors que presenten les taxes de parcialitat més 
elevades es caracteritzen per ser altament feminitzats, fet que 
complementa l’anàlisi de la parcialitat per sexe i recorda que les dones 
tenen una taxa de parcialitat molt superior a la dels homes. 
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Taula 5.2.6. Motius de la jornada parcial per sexe (4t trimestre 2009) 
 

 
Jornada 
parcial 

Variació 
parcialitat (N) 

Variació 
parcialitat (%) 

 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Desconeix el motiu - 131 - 131 - 0 

Seguir cursos de formació 16.568 27.670 -5.869 -7.353 -26,2 -21,0 

Malaltia o incapacitat pròpia 3.056 3.892 1.516 -828 98,4 -17,5 

Cura d'infants o adults malalts, incapacitats o gent gran 1.017 48.439 -265 -15.278 -20,7 -24,0 

Altres obligacions familiars o personals 1.349 41.493 -368 -4.350 -21,4 -9,5 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 36.310 101.862 8.368 -9.191 29,9 -8,3 

No voler una ocupació de jornada completa 6.508 42.581 -1.447 972 -18,2 2,3 

Altres raons 12.225 25.969 -2.531 1.888 -17,2 7,8 

Total 77.033 292.037 -596 -34.009 -0,8 -10,5 

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

En aquest punt de parcialitat hem considerat interessant conèixer els 
motius pels quals les persones ocupades, de 16 a 64 anys, del nostre 
mercat de treball el 2009, tenen una jornada parcial i no completa.  

Aquesta anàlisi també ens permetrà conèixer la taxa de parcialitat 
involuntària, que ens indica les persones que tenen una jornada parcial pel 
fet de no haver trobat una ocupació a jornada completa. 

En aquest cas cal tenir present que quasi 300.000 dones ocupades de 16 a 
64 anys tenen jornada parcial, mentre que hi ha 77.000 homes en la 
mateixa situació. 

Si ens fixem en els motius, tant homes com dones tenen com a motiu 
principal de la jornada parcial el fet de no haver trobat una ocupació a 
jornada completa. Concretament 101.862 dones i 36.310 homes. 

En segon lloc, les dones afirmen tenir una jornada parcial per cura d’infants 
o adults malalts, persones amb discapacitat o dependència o gent gran 
(48.439 dones), i en canvi els homes tenen jornada parcial per seguir cursos 
de formació (16.568 homes). 

Com a dada significativa en aquest punt, cal indicar que hi ha més de 
42.000 dones que tenen jornada parcial perquè no han volgut una 
ocupació a jornada completa. Aquestes dones representen quasi el 15% del 
total de dones que tenen jornada parcial, i deixa entreveure que persisteix 
la concepció de l’ocupació femenina com a complementària de la 
masculina. A més, hem pogut constatar que els motius de tenir jornada 
parcial són ben diferents entre homes i dones. En aquest cas, mentre que 
les dones tenen com a motiu principal les tasques reproductives –cura 
d’infants, persones grans o malaltes–, els homes segueixen cursos de 
formació, de manera que inverteixen en la seva ocupabilitat. 
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Malgrat aquesta detecció, cal dir que, respecte a l’any 2008, els resultats 
han variat significativament i de manera ben diferent entre ambdós sexes. 
El motiu principal de no tenir jornada completa pel fet de no haver-ne 
trobat una d’aquestes característiques i, per tant, patir parcialitat 
involuntària, en el cas dels homes ha augmentat en quasi un 30%, mentre 
que en el de les dones s’ha reduït en un -8,3%. 

 

 

Subocupació 

L’Enquesta de Població Activa ens permet conèixer les persones que 
desitgen treballar més hores, que estan disponibles per treballar-les (en les 
dues setmanes següents a la de referència), i que les hores efectives que 
treballen en la setmana de referència són inferiors a les hores setmanals 
que habitualment treballen els i les ocupades a temps complet de la branca 
d’activitat en la qual tenen la seva ocupació principal. 

En aquest apartat, doncs, analitzarem quina incidència té la subocupació 
en les persones ocupades de 16 a 64 anys que es troben dins el nostre 
mercat de treball. 

 

Taula 5.2.7. Subocupació per sexe (4t trimestre 2009) 
 

 
Població subocupada 

per insuficiència d'hores 
Població ocupada 

total 
Variació 

subocupació (N) 
Variació 

subocupació (%) 
% pob. subocupada sobre 

la població ocupada 4t trim 2009 

Homes 113.960 1.684.395 -13.065 -10,2 6,8 

Dones 116.069 1.422.747 -6.666 -5,4 8,2 

Total 230.029 3.107.142 -19.731 -7,9 7,4 

* Persones que desitjen treballar més hores, que estan disponibles per treballar-les (en les dues setmanes següents a la de referència), i que les hores 
efectives que treballen en la setmana de referència són inferiors a les hores setmanals que habitualment treballen els i les ocupades a temps complet 
de la branca d'activitat en la que tenen la seva ocupació principal. 

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

Com podem veure en la taula, hi ha més dones que homes que es declaren 
persones subocupades. Si bé, a finals de 2009, la mitjana general és del 
7,4% de població subocupada sobre el total de població ocupada, les dones 
se situen 0,8 punts percentuals per sobre, mentre que els homes es troben 
0,6 punts percentuals per sota de la mitjana global. 

Si tenim en compte l’evolució d’aquest indicador respecte a l’any 2008, 
podem dir que, en general, la tendència ha estat la reducció del nombre de 
persones que es declaren subocupades. La variació interanual, en aquest 
cas, és del -7,9% i 19.731 persones subocupades menys que fa un any. 
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Taula 5.2.8. Subocupació per grups d'edat (4t trimestre 2009) 
 

 
Població subocupada per 

insuficiència d'hores 
Població 

ocupada total 
Variació 

subocupació (N) 
Variació 

subocupació (%) 
% pob. subocupada sobre 

la població ocupada 4t trim 2009 

16 a 19 anys 3.848 24.185 1.251 48,2 15,9 

20 a 30 anys 69.453 635.763 -1.213 -1,7 10,9 

31 a 44 anys 85.837 1.306.112 -19.517 -18,5 6,6 

45 a 54 anys 55192 739237 235 0,4 7,5 

55 a 64 anys 15700 401847 -485 -3 3,9 

Total 230.030 3.107.144 -19.729 -7,9 7,4 

* Persones que desitjen treballar més hores, que estan disponibles per treballar-les (en les dues setmanes següents a la de referència), i que les hores 
efectives que treballen en la setmana de referència són inferiors a les hores setmanals que habitualment treballen els i les ocupades a temps complet 
de la branca d'activitat en la que tenen la seva ocupació principal. 

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

Per grups d’edat, podem dir que són els més joves els que aglutinen més 
proporció de persones subocupades i, per contra, les persones ocupades 
amb edats més avançades són els que pràcticament no declaren ser 
persones treballadores subocupades. En aquest sentit, conforme s’avança 
en edat, es redueix la subocupació. 

Si analitzem els resultats respecte a l’any 2008, podem dir que són molt 
diferents les evolucions entre els diferents trams d’edat. Així com les 
persones més joves han patit un augment del 48,2% i 1.251 actius més, les 
de 55 a 64 anys han reduït la variació interanual en -3,0% i 1.213 persones 
subocupades menys. Si bé les persones ocupades de 31 a 44 anys 
presenten una variació del -18,5% (19.517 persones menys), les de 45 a 54 
anys pràcticament s’han mantingut igual que l’any 2008 (0,4%). La reducció 
més lleu la presenta el tram d’edat que va de 20 a 30 anys, amb un -1,7%. 

La subocupació és més present en els col·lectius de persones ocupades 
més joves, mentre que és testimonial en els grups d’edat més avançada. 
Malgrat aquesta relació, el comportament respecte a l’any 2008 ha estat 
ben diferent entre tots els trams d’edat. 

Taula 5.2.9. Subocupació per nivell d'estudis (4t trimestre 2009). 
 

 
Població subocupada 

per insuficiència d'hores 
Població 

ocupada total 
Variació 

subocupació (N) 
Variació  

subocupació (%) 
% pob. subocupada sobre 

la població ocupada 4t trim 2009 

Analfabets i educació primària 47.434 518.644 -6.951 -12,8 9,1 

Educació secundària 1a etapa 69.277 689.597 -3.224 -4,4 10 

Educació secundària 2a etapa 64.492 759.785 -253 -0,4 8,5 

Estudis superiors 48.826 1.136.061 -9.303 -16 4,3 

Total 230.029 3.104.087 -19.731 -7,9 7,4 

* Persones que desitjen treballar més hores, que estan disponibles per treballar-les (en les dues setmanes següents a la de referència), i que les hores 
efectives que treballen en la setmana de referència són inferiors a les hores setmanals que habitualment treballen els i les ocupades a temps complet 
de la branca d'activitat en la que tenen la seva ocupació principal. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Per als diferents nivells d’estudis, podem afirmar que quasi en tots ells la 
proporció de persones declarades subocupades és força similar, entorn del 
9%, excepte el nivell d’estudis superiors. Les persones ocupades amb 
estudis superiors pateixen menys subocupació que la resta, ja que el 
resultat es troba 3,1 punts percentuals per sota de la mitjana general. 

Si tenim en compte l’evolució respecte a l’any 2008, podem dir que en tots 
els nivells d’estudis es redueix la proporció de persones subocupades, tant 
en termes relatius com absoluts. Són les persones amb estudis superiors 
les que presenten la reducció més acusada, concretament d’un -16%, 
seguides de les persones analfabetes o amb estudis primaris (-12,8%). Les 
persones amb estudis secundaris de primera etapa han reduït la proporció 
de persones subocupades en un -4,4%, i la reducció més lleu la presenten 
les persones amb estudis secundaris de segona etapa, amb un -0,4%. 

Amb això, cal destacar la importància que té la formació, sobretot en el 
cas dels estudis superiors, a l’hora de trobar una feina que sigui a jornada 
completa. 

 

Taula 5.2.10. Subocupació per grups professionals (4t trimestre 2009) 
 

 
Població subocupada 

per insuficiència d'hores 
Població  

ocupada total 
Variació  

subocupació (N) 
Variació  

subocupació (%) 
% pob. subocupada sobre 

població ocupada 4t trim 2009 

Directius administració i empresa 3.860 277.226 310 8,7 1,4 

Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 18.958 440.664 5.851 44,6 4,3 

Tècnics i professionals de suport 8.719 316.690 -6.856 -44,0 2,7 

Empleats administratius 27.999 459.380 1.172 4,4 6,1 

Treb. serv. restauració, personals, 
comerç 

47.692 485.866 360 0,8 9,8 

Treb. qualificats agraris i pesquers 5.894 46.419 4.289 267,2 12,7 

Treb. qual. manufactures i construcció 31.164 407.928 -11.538 -27,0 7,6 

Operadors d'instal·lacions i maquinària 23.432 309.955 -10.128 -30,1 7,6 

Treballadors no qualificats 62.310 359.865 -3.193 -4,9 17,3 

Forces armades 0 3.148 0 0 0 

Total 230.028 3.107.141 -19.733 -7,9 7,4 

* Persones que desitjen treballar més hores, que estan disponibles per treballar-les (en les dues setmanes següents a la de referència), i que les hores 
efectives que treballen en la setmana de referència són inferiors a les hores setmanals que habitualment treballen els i les ocupades a temps complet 
de la branca d'activitat en la que tenen la seva ocupació principal. 

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

L’anàlisi de la subocupació per grups professionals ens permet comprovar 
que hi ha determinades professions que presenten uns resultats força 
elevats. Les persones treballadores no qualificades i les qualificades 
agràries o pesqueres són les que destaquen per aquesta situació. 
Concretament el primer grup professional té un 17,3% de persones amb 
subocupació, i el segon, un 12,7%. 
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Seguidament, són les persones treballadores dels serveis de restauració, 
personals i comerç les que també es troben per sobre de la mitjana, 
concretament 2,4 punts percentuals. 

Cal destacar que els grups professionals que engloben directius 
d’administració i empresa, per una banda, i tècnics professionals de suport, 
per l’altra, són els que tenen menys persones ocupades en situació de 
subocupació. Respectivament, les proporcions són d’un 1,4% i un 2,7% i 
s’allunyen força del 7,4% total. 

En comparació amb l’any 2008, el grup professional que aglutina les 
persones treballadores qualificades agràries o pesqueres despunta pel fet 
d’haver patit una variació interanual del 267,2%, o, el que és el mateix, en 
termes absoluts de 4.289 persones més. En segon lloc, el grup que també 
augmenta respecte a l’any 2008 és el que agrupa les persones tècniques i 
professionals científiques i intel·lectuals, amb una variació interanual del 
44,6%. 

En canvi, si ens fixem en les ocupacions que han reduït la subocupació, 
aquestes són, en primer lloc, els tècnics professionals de suport (-44,0%), 
els operadors d’instal·lacions i maquinària (-30,1%) i el grup de persones 
qualificades de manufactures i construcció (-27,0%). 

La reducció de la subocupació en determinats grups professionals no té per 
què ser un bon indicador, si bé també es redueix la parcialitat 
primerament: evolució que s’ha donat, com hem pogut comprovar, en 
l’apartat de parcialitat. Així doncs, també és lògic que augmenti la 
subocupació si també ha augmentat la parcialitat, sense ser un indicador 
totalment negatiu. 

Taula 5.2.11. Subocupació per nacionalitat (4t trimestre 2009) 
 

Nacionalitat 
Població subocupada  

per insuficiència d'hores 
Població  

ocupada total 
Variació  

subocupació (N) 
Variació  

subocupació (%) 
% pob. subocupada sobre 

població ocupada 4t trim 2009 

espanyola 153.445 2.611.559 -13.565 -8,1 5,9 

estrangera 76.584 495.582 -6.165 -7,4 15,5 

Total 230.029 3.107.141 -19.730 -7,9 7,4 

* Persones que desitjen treballar més hores, que estan disponibles per treballar-les (en les dues setmanes següents a la de referència), i que les hores 
efectives que treballen en la setmana de referència són inferiors a les hores setmanals que habitualment treballen els i les ocupades a temps complet 
de la branca d'activitat en la que tenen la seva ocupació principal. 

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

La subocupació, de la mateixa manera que la parcialitat, afecta més la 
població estrangera que l’espanyola. En aquest cas, la subocupació de la 
població estrangera és dues vegades superior a la mitjana global i quasi 10 
punts percentuals superior a la subocupació espanyola. 
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Malgrat aquesta diferència, la variació interanual entre 2009 i 2008 és 
força similar entre col·lectius, i disminueix entorn del -8,0% en tots dos 
casos. 

El col·lectiu immigrant pateix la subocupació de forma més acusada que 
la població espanyola, concretament el doble que la mitjana catalana. 

Per concloure aquest punt de parcialitat i subocupació, podem dir que la 
reducció de la parcialitat de les persones ocupades entre 16 i 64 anys del 
nostre mercat de treball no és un indicador directament positiu, ja que 
partim d’una caiguda en l’ocupació. Per tant, és normal que tant la 
parcialitat com, consegüentment, la subocupació també es redueixin.  

Per una altra banda, també hem pogut identificar sobre quines persones 
recau més el fet de tenir una jornada parcial i qui no treballa més hores 
perquè no ha pogut trobar una feina d’aquestes característiques. Aquestes 
persones són, majoritàriament, joves, persones sense estudis o amb un 
nivell d’estudis baix, les persones treballadores immigrants, les dones i els 
treballadors de grups professionals amb una qualificació no gaire alta. 

Són sobretot les dones les que destaquen per tenir uns resultats ben 
diferenciats respecte als homes pel que fa a la parcialitat, per tenir jornada 
parcial i patir subocupació. 

 

 

5.3 Sobrequalificació 

En aquest apartat hem volgut analitzar la sobrequalificació dels llocs de 
treball, ja que l’estudi de l’any passat ens va permetre constatar que hi 
havia prop de 500.000 persones ocupades en el nostre mercat de treball 
que es trobaven sobrequalificades.  

Així doncs, hem volgut contrastar aquesta dada amb els resultats obtinguts 
per a l’any 2009. 

Cal dir que l’anàlisi de la sobrequalificació és possible a partir de realitzar 
l’agrupació dels diferents grups professionals els quals pertanyen les 
persones ocupades de 16 a 64 anys en els nivells de qualificació alta, 
mitjana o baixa, de la mateixa manera que s’ha anat fent en estudis 
anteriors. I a partir d’establir els nivells de qualificació fem el creuament 
d’aquesta nova variable amb el nivell d’estudis que afirmen tenir les 
persones enquestades. En aquest sentit, les persones que es trobin 
desenvolupant tasques que no requereixin la formació que tenen, seran 
les que detectarem com a sobrequalificades. 
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Els nivells de qualificació que hem creat aglutinen els següents grups 
professionals: 

 Les persones ocupades sense qualificació o amb baixa qualificació són 
les que es troben o en el grup de treballadors i treballadores no 
qualificats, o bé en el grup d’operadors d’instal·lacions.  

 Les persones ocupades com a treballadores qualificades de 
manufactures i construcció, personal qualificat agrari o pesquer i 
persones empleades administratives són considerades de qualificació 
mitjana. 

 Les persones ocupades amb una alta qualificació són les que trobem 
com a tècnics i professionals de suport, tècnics i treballadors científics i 
intel·lectuals i persones directives d’administració i empresa. 

 Les persones ocupades dels serveis de restauració, personal i comerç, 
no les hem classificat en cap nivell per la poca claredat que ofereix el 
nivell de desagregació de l’Enquesta de Població Activa, ja que com 
hem comentat anteriorment, és força heterogeni. 

Així doncs i segons aquesta classificació, podem dir que quasi el 63% del 
total de la població ocupada es troba ocupant llocs de treball d’alta o 
mitjana qualificació. Aquesta dada per a l’any 2009 és força similar a la que 
es va obtenir tant l’any 2008 com el 2007. 

Taula 5.3.1. Nivells de qualificació per sexe (4t trimestre de 2009) 
 

Persones ocupades (16 a 64 anys) 

Nivell de qualificació Homes Dones Total % Homes % Dones Total 

Sense o amb baixa qualificació 400.489 269.331 669.820 23,8 18,9 21,6 

Qualificació mitjana 558.672 355.055 913.727 33,2 25,0 29,4 

Alta qualificació 561.512 473.069 1.034.581 33,3 33,3 33,3 

Serveis de restauració, personals i comerç 161.941 323.925 485.866 9,6 22,8 15,6 

Forces armades 1.780 1.368 3.148 0,1 0,1 0,1 

Total 1.684.394 1.422.748 3.107.142 100,0 100,0 100,0 

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

Per sexe, podem veure que hi ha diferències entre homes i dones a l’hora 
d’ocupar llocs de treball amb un determinat nivell de qualificació. 

Si bé, tant homes com dones, tenen exactament la mateixa presència en 
ocupacions d’alta qualificació (33,3% cadascun d’ells), la tendència no és la 
mateixa pels altres nivells de qualificació. En valors relatius i també 
absoluts, hi ha menys dones que homes que ocupen llocs de treball de 
mitjana qualificació. 
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Per altra banda, trobem més presència masculina ocupant feines sense o 
amb baixa qualificació. Concretament hi ha un 23,8% d’homes front un 
18,9% de dones.  

Cal recordar que l’heterogeneïtat entre els grups professionals que hem 
agrupats en aquests diferents nivells de qualificació i la conseqüent 
limitació que això comporta, no podem dir que aquestes siguin unes dades 
positives per a les dones, ja que una gran part d’elles es troba fent tasques 
de restauració, personals o comerç, agrupació que no ens permet 
diferenciar si els llocs de treball són d’alta, mitjana o baixa qualificació. 

Taula 5.3.2. Nivells de qualificació per sexe i nacionalitat (4t trimestre de 2009) 
 

Persones ocupades de 16 a 64 anys 

  
Homes Dones Total % Homes % Dones % Total 

espanyola 

Sense o amb baixa qualificació 301.560 171.464 473.024 21,4 14,3 18,1 

Qualificació mitjana 468.172 327.393 795.565 33,2 27,3 30,5 

Alta qualificació 514.506 443.251 957.757 36,5 36,9 36,7 

Serveis de restauració, personals i comerç 125.950 257.938 383.888 8,9 21,5 14,7 

Forces armades 772 553 1.325 0,1 0,0 0,1 

Total 1.410.960 1.200.599 2.611.559 100,0 100,0 100,0 

estrangera 

Sense o amb baixa qualificació 98.929 97.867 196.796 36,2 44,1 39,7 

Qualificació mitjana 90.500 27.662 118.162 33,1 12,5 23,8 

Alta qualificació 47.006 29.818 76.824 17,2 13,4 15,5 

Serveis de restauració, personals i comerç 35.991 65.987 101.978 13,2 29,7 20,6 

Forces armades 1.008 814 1.822 0,4 0,4 0,4 

Total 273.434 222.148 495.582 100,0 100,0 100,0 

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

La taula que ens ofereix els resultats dels diferents nivells de qualificació 
per sexe i nacionalitat, ens permet veure la clara diferència que es dóna 
entre persones ocupades espanyoles i estrangeres a l’hora d’ocupar un lloc 
de treball amb una determinada qualificació. 

En aquest sentit, la tendència de la població espanyola és de concentrar-se 
en ocupacions d’alta qualificació (36,7% del total) i en ocupacions de 
mitjana qualificació (30,5%). Un 18,1% es troba ocupant tasques sense o 
amb baixa qualificació i un 14,7% fa tasques relacionades amb la 
restauració i el comerç. 

El comportament de la població estrangera és ben diferent. En quasi un 
40% del total de la població estrangera ocupada es concentra en feines 
sense o amb baixa qualificació. Un 23,8% es troba realitzant tasques de 
mitjana qualificació i quasi un 21% es troba en el sector de la restauració i 
el comerç. 
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Taula 5.3.3. Nivells de qualificació per sexe i nivell d'estudis (4t trimestre de 2009) 
 

Persones ocupades de 16 a 64 anys 

  
Homes Dones Total % Homes % Dones % Total 

Analfabets i educació primària 

Sense o amb baixa qualificació 134.036 99.242 233.278 41,2 51,3 45,0 

Qualificació mitjana 129.359 24.457 153.816 39,8 12,6 29,7 

Alta qualificació 32.432 17.306 49.738 10,0 8,9 9,6 

Serveis de restauració, personals i comerç 28.619 52.535 81.154 8,8 27,1 15,6 

Forces armades 658 0 658 0,2 0,0 0,1 

Total 325.104 193.540 518.644 100,0 100,0 100,0 

Educació secundària 1a etapa 

Sense o amb baixa qualificació 148.580 90.522 239.102 36,2 32,4 34,7 

Qualificació mitjana 153.604 60.330 213.934 37,4 21,6 31,0 

Alta qualificació 61.759 20.981 82.740 15,1 7,5 12,0 

Serveis de restauració, personals i comerç 46.306 106.147 152.453 11,3 38,0 22,1 

Forces armades 0 1.368 1.368 0,0 0,5 0,2 

Total 410.249 279.348 689.597 100,0 100,0 100,0 

Educació secundària 2a etapa 

Sense o amb baixa qualificació 72.105 59.071 131.176 18,9 15,6 17,3 

Qualificació mitjana 153.191 139.511 292.702 40,2 36,9 38,5 

Alta qualificació 102.661 75.069 177.730 26,9 19,8 23,4 

Serveis de restauració, personals i comerç 52.290 104.765 157.055 13,7 27,7 20,7 

Forces armades 1.122 0 1.122 0,3 0,0 0,1 

Total 381.369 378.416 759.785 100,0 100,0 100,0 

Estudis superiors 

Sense o amb baixa qualificació 45.767 20.496 66.263 8,1 3,6 5,8 

Qualificació mitjana 122.518 130.519 253.037 21,6 22,9 22,3 

Alta qualificació 363.832 358.173 722.005 64,2 62,9 63,6 

Serveis de restauració, personals i comerç 34.726 60.031 94.757 6,1 10,5 8,3 

Total 566.843 569.219 1.136.062 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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Si analitzem aquestes xifres per sexe,  podem dir que les dones espanyoles 
responen a la tendència general i es concentren,  quasi un 37% del total 
d’elles, en el nivell d’alta qualificació i un 27,3% en el de mitjana 
qualificació. Per contra, les dones de nacionalitat estrangera es troben, 
quasi un 45% del total, fent tasques sense o amb baixa qualificació i quasi 
un 30% en activitats relacionades amb la restauració i el comerç, trencant 
la tendència general del col·lectiu immigrant. 

Per altra banda, si ens fixem en les dades referents als homes, podem dir 
que els homes espanyols, també es concentren en activitats d’alta 
qualificació (36,5%) i de mitjana qualificació (33,2%). Els homes immigrants 
es troben sobretot agrupats en el nivell de sense o baixa qualificació 
(36,2%) i de qualificació mitjana (33.1%). 

Tant homes com dones immigrants, en comparació a la tendència de la 
població espanyola, no accedeixen a llocs de treball d’alta qualificació 
amb la mateixa facilitat ja que els resultats d’aquest col·lectiu respecte el 
nivell màxim de qualificació, són molt més reduïts que els que presenta la 
població autòctona. 

Fer el creuament entre el nivell d’estudis i els nivells de qualificació ens 
permet conèixer quina part de la població ocupada de 16 a 64 anys es 
troba sobrequalificada. La sobrequalificació pot donar-se o bé perquè les 
persones treballadores realitzin tasques que requereixen un nivell de 
formació més baix que el que tenen o bé, que realitzen tasques acord amb 
el seu nivell d’estudis, però que professionalment no se’ls hi reconeix, i en 
els seus contractes consten en un grup professional inferior al que 
correspondria per les seves funcions. Aquestes característiques diferents 
de la sobrequalificació però, no les podem concretar per una qüestió de 
limitació d’informació de l’Enquesta de Població Activa. 

A finals de 2009, si tenim en compte els resultats obtinguts pels diferents 
nivells d’estudis i pel grup de persones ocupades analfabetes o amb nivell 
d’estudis primaris, podem dir que hi ha una major proporció de dones 
(51,3%) que fan tasques que no requereixen formació front un 41,2% del 
total d’homes analfabets. Per contra, quasi un 40% d’homes té una 
ocupació de qualificació mitjana front un 12,3% del total de dones.  La 
diferència no és gaire quan ens fixem en el nivell d’alta qualificació, ja que 
la proporció tant d’homes com de dones és força similar, un 9% de dones i 
un 10% d’homes. 

Cal destacar que, dins d’aquest nivell de formació, hi ha una part important 
de dones concretament un 27,1% que es troben realitzant tasques de 
restauració, personals i de comerç i que per tant, no podem detectar si 
estan sobrequalifcades o no. El cas dels homes no és tan significatiu. 
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Pel nivell d’estudis secundaris de primera etapa, podem dir que hi ha un 
36,2% d’homes que realitzen tasques que no requereixen formació i un 
32,4% de dones que es troben en el mateix cas. Hi ha un 37,4% d’homes 
que, malgrat tenir un nivell de formació baix o no massa alt, tenen 
ocupacions de qualificació mitjana. En canvi, només hi ha un 21,6% de 
dones que es troben en aquesta situació. 

Un destacat 15% d’homes, es troba curiosament realitzant tasques d’alta 
qualificació i només un 7,5% del total de dones d’aquest nivell de formació, 
compleix aquest perfil. 

En aquest nivell d’estudis, de la mateixa manera que en l’anterior, destaca 
per haver una gran proporció de dones que ocupen tasques relacionades 
amb la restauració i el comerç. 

Si ens fixem en el nivell d’estudis de secundària de segona etapa, hem de 
ressaltar que tant un 19% del total d’homes com un 15,6% del total de 
dones, pertanyen al grup de treballadors i treballadores amb baixa o sense 
qualificació. Aquest grup de persones, sí que les podríem classificar com a 
sobrequalificades per les feines que desenvolupen. En nombres absoluts 
són 72.105 homes i 59.071 dones. 

En canvi, en aquest mateix grup de persones treballadores que afirmen 
tenir un nivell d’estudis secundaris de segona etapa, quasi un 27% del total 
d’homes i quasi un 20% del total de dones, desenvolupen tasques d’alta 
qualificació.  

Finalment, de les persones ocupades de 16 a 64 anys en el nostre mercat 
de treball que diuen tenir estudis superiors, trobem que un 8% del total 
d’homes i un 3,6% del total de dones, desenvolupen tasques que no 
requereixen cap tipus de formació. Aquestes dades es tradueixen en 
45.767 homes i 20.496 dones.  

A la vegada, trobem que entorn del 22% del total d’homes i el 23% del total 
de dones, pertanyen al grup de persones treballadores amb qualificació 
mitjana. Aquestes persones també les hem considerat sobrequalificades 
per les tasques que realitzen. Les persones que es troben en aquesta 
situació representen 122.518 homes i 130.519 dones. 

Havent fet aquesta breu anàlisi, hem pogut constatar que a finals de 2009, 
al mercat de treball català hi ha prop de 450.000 persones que estan 
sobrequalificades per les tasques que realitzen. D’aquest nombre, 
210.086 persones són dones i 240.390 són homes o el què és el mateix en 
valors relatius, un 14,3% del total d’homes ocupats i un 14,8% del total de 
dones ocupades. 
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Taula 5.3.4. Nivells de qualificació per nacionalitat i nivell d'estudis (4t trimestre 2009) 
 

   
espanyola estrangera Total 

% población 
espanyola 

% població 
estrangera 

% total 

Analfabets i educació primària 

Sense o amb baixa qualificació 149.403 83.875 233.278 40,7 55,4 45,0 

Qualificació mitjana 122.630 31.186 153.816 33,4 20,6 29,7 

Alta qualificació 44.772 4.965 49.737 12,2 3,3 9,6 

Serveis de restauració, personals i comerç 49.854 31.300 81.154 13,6 20,7 15,6 

Forces armades 658 0 658 0,2 0,0 0,1 

Total 367.317 151.326 518.643 100 100 100 

Educació secundària 1a etapa 

Sense o amb baixa qualificació 202.412 36.691 239.103 32,9 49,2 34,7 

Qualificació mitjana 198.258 15.675 213.933 32,2 21,0 31,0 

Alta qualificació 78.232 4.508 82.740 12,7 6,0 12,0 

Serveis de restauració, personals i comerç 135.521 16.932 152.453 22,0 22,7 22,1 

Forces armades 553 814 1.367 0,1 1,1 0,2 

Total 614.976 74.620 689.596 100 100 100 

Educació secundària 2a etapa 

Sense o amb baixa qualificació 79.964 51.212 131.176 13,0 35,0 17,3 

Qualificació mitjana 246.866 45.836 292.702 40,2 31,4 38,5 

Alta qualificació 165.448 12.282 177.730 27,0 8,4 23,4 

Serveis de restauració, personals i comerç 121.251 35.804 157.055 19,8 24,5 20,7 

Forces armades 114 1.008 1.122 0,0 0,7 0,1 

Total 613.643 146.142 759.785 100 100 100 

Estudis superiors 

Sense o amb baixa qualificació 41.244 25.018 66.262 4,1 20,3 5,8 

Qualificació mitjana 227.572 25.465 253.037 22,5 20,6 22,3 

Alta qualificació 666.935 55.069 722.004 65,9 44,6 63,6 

Serveis de restauració, personals i comerç 76.815 17.942 94.757 7,6 14,5 8,3 

Total 1.012.566 123.494 1.136.060 100 100 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 
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La nacionalitat és un factor que influeix a l’hora de poder accedir a un tipus 
de feina determinada i malgrat que els estudis siguin una garantia per 
mantenir-se dins el mercat de treball i facilitin el fet de poder optar a unes 
ocupacions de més qualificació, no és així per a les persones immigrades. 
La relació directa entre estudis i ocupacions que es dóna a trets generals a 
l’hora d’analitzar el mercat de treball no es constata de la mateixa manera 
entre persones de nacionalitat espanyola i immigrant. 

A finals de 2009, del grup de persones treballadores que diuen no tenir 
estudis o tenen estudis primaris, quasi un 41% del total d’homes espanyols 
realitza tasques que no requereixen formació mentre que per a la mateixa 
situació hi ha un 55,4% de població immigrant. De la mateixa manera, així 
com hi ha una presència important de persones ocupades espanyoles que, 
sense tenir formació o que en tenen però el nivell és baix, tenen una 
ocupació d’alta qualificació, només un 3% de persones immigrants es 
troben en aquesta situació. 

La població immigrant que pertany a aquest nivell de formació, quasi un 
21% es dedica a tasques relacionades amb la restauració i el comerç. 

Si ens fixem en el següent nivell d’estudis, podem dir que quasi un 50% del 
total de la població immigrant que té estudis secundaris de primera etapa, 
realitza tasques que no requereixen formació, mentre que la proporció de 
la població espanyola en el mateix cas és del 33%. 

Un 32,2% de la població espanyola té una ocupació de qualificació mitjana i 
per contra, només un 21% del total de la població estrangera amb estudis 
secundaris de primera etapa, realitza tasques amb aquesta qualificació. 

En aquest grup d’anàlisi, també hi ha una clara diferència en la presència 
de persones immigrants i espanyoles en el nivell d’alta qualificació. En 
aquest sentit, la proporció de persones espanyoles que duen a terme 
tasques amb una alta qualificació és quasi el doble que la immigrant. 

Si ens fixem en el cas de les persones treballadores que afirmen tenir un 
nivell d’estudis secundaris de segona etapa, podem dir que  hi ha un 13% 
de persones espanyoles que es troben sobrequalificades perquè realitzen 
tasques que no requereixen formació (79.964 persones). De la mateixa 
manera, trobem un 35% del total de persones estrangeres que pateixen 
sobrequalificació per al mateix nivell d’estudis (51.212 persones). 

Cal destacar que, així com hi ha un 27% del total de persones espanyoles 
que pertanyen al grup de qualificació alta, només és així per a un 8,4% de 
la població immigrant. 

Finalment, pel nivell d’estudis superiors, detectem una diferència 
significativa entre la població immigrant i l’autòctona. Així com només un 
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4% del total de població espanyola amb aquest nivell d’estudis pateix una 
alta sobrequalificació ja que es troba desenvolupant tasques que no 
requereixen formació, en la mateixa situació hi trobem un 20,3% del total 
de població immigrant.  

Un 22,5% de població autòctona i un 20,6% de la immigrant es troben en el 
nivell de qualificació mitjana. Per tant, aquesta proporció de persones 
treballadores pateix també sobrequalificació ateses les tasques que 
realitzen. 

Per acabar, només dir que quasi un 66% del total de població espanyola i 
un 44,6% de la població immigrant amb estudis superiors es troben 
realitzant tasques d’alta qualificació. 

Havent fet aquesta anàlisi, podem dir que la població immigrant presenta 
més obstacles que la població espanyola a l’hora d’accedir a llocs de 
treball de més qualificació. Així com la població espanyola, presenta una 
tendència més coherent entre nivell d’estudis i ocupacions, no és així per 
a les persones immigrants.  

Per tant, és la població immigrant la que pateix més sobrequalificació que 
la població espanyola, tot i que aquesta última també presenta uns 
resultats força negatius en relació al fenomen de la sobrequalificació. 

Els resultats obtinguts pel grup més jove de persones treballadores (de 16 a 
19 anys), al darrer trimestre de 2009, no són rellevants i per això no hem 
entrat a analitzar-los. 

Si ens fixem en la sobrequalificació del grup de joves entre 20 i 30 anys, 
podem dir que quasi un 20% d’aquests joves que afirma tenir estudis 
secundaris de segona etapa es troba realitzant tasques que no requereixen 
formació. A la vegada, quasi un 30% del total de joves que té estudis 
superiors ocupa una feina que requereix una qualificació inferior a la que 
té, i per tant, amb una retribució inferior. 

Cal destacar però que quasi un 57% del total de joves amb estudis 
superiors ocupa llocs d’alta qualificació. Aquesta dada és significativa si 
tenim en compte el handicap de la no experiència que acompanya sempre 
als treballadors i treballadores joves. 

Si analitzem el grup més representatiu del mercat de treball, les persones 
ocupades entre 31 i 44 anys, podem destacar l’elevada proporció d’aquest 
col·lectiu que desenvolupa tasques que no requereixen formació, tot i tenir uns 
estudis secundaris de segona etapa. Concretament, representa un 58% del total 
d’aquest grup de persones treballadores que tenen aquest nivell d’estudis.  
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Taula 5.3.5. Nivells de qualificació per grups d'edat i nivell d'estudis (4t trimestre 2009) 
 

  
% Analfabets i 

educació primària 
% Educació 

secundària 1a etapa 
% Educació 

secundària 2a etapa 
% Estudis 
superiors 

% Total 

16 a 19 anys Sense o amb baixa qualificació 57,2 19,2 24,5 0,0 24,9 

Qualificació mitjana 20,6 31,9 32,8 35,9 31,7 

Alta qualificació 0,0 0,0 9,1 15,6 3,8 

Serveis de restauració, personals i comerç 22,2 48,9 27,2 43,5 39,1 

Forces armades 0,0 0,0 1,4 0,0 0,5 

Total 100,0 100,0 95,0 95,0 100,0 

20 a 30 anys Sense o amb baixa qualificació 60,0 34,8 19,7 5,8 20,9 

Qualificació mitjana 16,1 26,9 35,7 23,7 27,3 

Alta qualificació 1,4 8,4 15,0 56,5 29,0 

Serveis de restauració, personals i comerç 21,3 28,9 29,1 14,0 22,3 

Forces armades 1,2 1,0 0,5 0,0 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

31 a 44 anys Sense o amb baixa qualificació 47,1 38,8 58,0 6,5 21,3 

Qualificació mitjana 29,4 30,1 19,6 25,3 30,4 

Alta qualificació 5,2 10,5 39,7 60,0 33,7 

Serveis de restauració, personals i comerç 18,3 20,6 22,6 8,2 14,6 

Total 100,0 100,0 18,1 100,0 100,0 

45 a 54 anys Sense o amb baixa qualificació 47,2 32,1 12,9 5,3 22,1 

Qualificació mitjana 31,8 33,0 37,8 17,6 28,7 

Alta qualificació 7,7 15,1 31,4 72,7 36,3 

Serveis de restauració, personals i comerç 13,3 19,8 17,8 4,3 12,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

55 a 64 anys Sense o amb baixa qualificació 36,6 24,8 9,1 3,4 22,5 

Qualificació mitjana 32,3 38,8 43,1 12,5 30,8 

Alta qualificació 17,1 20,4 31,8 80,5 34,4 

Serveis de restauració, personals i comerç 14,0 16,0 16,0 3,7 12,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

Com a contrapunt, també hem de dir que quasi un 40% d’aquest grup d’edat i 
estudis es troba ocupant feines d’alta qualificació, deixant entreveure el pes i la 
importància que té l’experiència professional reconeguda. 

Dins d’aquest grup d’edat, els treballadors i treballadores amb estudis superiors 
es concentren majoritàriament en ocupacions d’alta qualificació (60%). No 
obstant, hi ha un 6,5% que es troba altament sobrequalificat ja que desenvolupa 
tasques que no requereixen cap tipus de formació i un 25,3% que dur a terme 
tasques que requereixen una formació inferior a la que tenen. 

Per tant, la sobrequalificació la trobem també present en aquest grup d’edat i de 
manera accentuada. 

El grup d’edat de 45 a 54 anys, podem dir que té una menor proporció de 
persones sobrequalificades que els grups d’edat anteriors. En aquest cas trobem 
que un 12,9% del total de persones que tenen estudis secundaris de segona etapa 
es troben fent tasques que no requereixen cap tipus de formació, a la vegada, un 
5,3% del total de persones que afirma tenir estudis superiors desenvolupa el 
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mateix tipus de feines. Dins aquest mateix grup, trobem que quasi un 18% del 
total de persones amb estudis superiors dur a terme tasques que requereixen una 
formació inferior a la seva. 

Per tant, si comparem amb els anteriors grups d’edat, en nombres relatius, aquest 
grup d’edat té menys persones sobrequalificades. 

Finalment, el grup més madur i que porta més temps immers en el mercat de 
treball, també comprèn persones sobrequalificades, però en menor quantitat. 

Un 9% del total de persones treballadores entre 55 i 64 anys que afirmen tenir 
estudis secundaris de segona etapa tenen una ocupació amb baixa o sense 
qualificació.  Només un 3,4% del total de persones amb estudis superiors es troba 
en el mateix nivell de qualificació i un 12,5% realitza tasques que no requereixen 
un nivell de formació d’estudis superiors. 

En aquest sentit, si bé tots els grups d’edat pateixen sobrequalificació dels llocs 
de treball, també és cert, que com més augmenta l’edat de les persones més 
baixa la probabilitat de patir sobrequalificació.   

L’anàlisi de la sobrequalificació dels llocs de treball ens permet constatar que no 
hi ha una adequació en la formació entre oferta i demanda del mercat de 
treball. Aquest fet deixa veure que el mercat de treball català necessita més 
treballadors i treballadores amb estudis mitjos i que l’augment de persones 
titulades ha anat més ràpid que el canvi de model productiu, ja que no s’han 
creat llocs de treball d’alt valor afegit. D’aquesta manera, per una banda tenim 
un elevat fracàs escolar que va en augment i, per una altra, una xifra elevada de 
persones amb estudis universitaris, sobretot joves, que no veuen una 
recompensa en la inversió en formació que han fet. 

 

 

5.4. La incidència dels baixos salaris i el risc de pobresa 

En general, tendim a considerar que la percepció de baixos salaris va molt lligada 
a les situacions de pobresa. Això no obstant, la relació en el comportament 
d’ambdós indicadors està condicionada per diversos factors. L’objectiu d’aquest 
punt és determinar quins són els factors que intervenen en la probabilitat que una 
persona estigui ocupada amb baixos salaris i l’exposició a les situacions de 
pobresa.  

L’anàlisi dels baixos salaris pren com a referència el percentatge de treballadors 
amb un salari/hora inferior al 60% de la mitjana. L’indicador de risc de pobresa és 
el percentatge de persones amb uns ingressos disponibles per sota del llindar de 
pobresa, que es fixa en el 60% de la mitjana dels ingressos disponibles a les llars 
catalanes. Cal subratllar dues diferències importants respecte a les fonts 
estadístiques utilitzades per cada un d’aquests indicadors, en relació amb la 
definició de la variable ingressos i la delimitació dels seus àmbits poblacionals.  
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La taxa d’incidència dels baixos salaris s’obté de l’explotació de l’Enquesta 
d’Estructura Salarial (EES) de 2006, l’àmbit de la qual es limita a la població 
assalariada en les activitats del sector privat. En queda exclòs, per tant, el 
personal la remuneració del qual no sigui principalment en forma de salari i 
el que estigui ocupat en l’Administració pública. La taxa de risc de pobresa 
resulta de l’explotació de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de 2008, 
l’àmbit de la qual són les persones que són membres de les llars privades i 
que resideixen en habitatges familiars principals. La variable d’ingressos 
considerada en l’ECV és la renda equivalent disponible de la llar. A 
diferència de la EES, els ingressos de les llars que es consideren en l’ECV no 
són els estrictament salarials, sinó que inclouen altres rendes no 
monetàries, així com les transferències o prestacions socials del sistema 
públic de protecció social. A efectes de l’anàlisi, a cada membre d’una llar 
se li atribueix la renda equivalent de la seva llar. Aquesta resulta de dividir 
els ingressos totals de la llar entre el nombre de membres residents 
d’acord amb una escala d’equivalència que els equipara a unitats de 
consum de les llars. Per tant, el llindar de risc de pobresa variarà en funció 
de l’estructura i la composició de les llars, ja que es considera que en les 
llars es generen unes economies d’escala pel que fa als ingressos i les 
necessitats dels seus membres. A efectes de l’anàlisi, a cada membre de la 
llar se li atribueix la renda equivalent de la seva llar.2 

Així doncs, les característiques personals i les del lloc de treball poden ser 
variables rellevants per explicar la incidència de baixos salaris, mentre que 
el risc d’una persona assalariada de caure en la pobresa estarà condicionat 
en major mesura per l’estructura de la convivència i la composició de les 
llars, i especialment per la intensitat en treball de les llars. 

D’acord amb les convencions internacionals, es considera que una persona 
és receptora de baixos salaris quan el seu salari és inferior als dos terços de 
la mitjana del salari hora. La mitjana de la distribució salarial equival al 
valor que separa el conjunt de casos en dos grups de la mateixa mida, un 
50% per sobre i un 50% per sota i, per tant, no es troba tan afectada pels 
valors extrems de la distribució salarial com la mitjana. Així doncs, aquest 
indicador reflectirà el grau de dispersió salarial o l’amplitud de les 
diferències salarials més que no el nivell d’ingressos totals a l’abast dels 
treballadors amb retribucions més baixes i, per tant, limita la identificació 
de la relació entre baixos salaris i les situacions de pobresa en termes 
absoluts.  

                                                
2
 Així, d’acord amb l’explotació de l’Idescat de l’ECV de 2008, el llindar de risc de pobresa a 

Catalunya se situa en 8.748 euros l’any per a un individu o llar unipersonal. Aquest llindar, però, 
varia en funció de la demanda de cura de les persones dependents dins les llars i del nombre de 
persones adultes en situació d’aportar ingressos: fins a 13.996 euros l’any en el cas de llars 
monoparentals amb dos fills i de 15.746 euros en el cas de les llars formades per dos adults i un 
infant.  
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D’acord amb les dades de l’EES de l’any 2006, la incidència dels baixos 
salaris entre les dones més que triplica la taxa dels homes: d’un 24,9% i un 
7,5% respectivament. Cal recordar que la mostra de l’EES es limita al sector 
privat i, per tant, exclou el col·lectiu de dones assalariades en el sector 
públic, amb unes condicions laborals més homogènies. Tot i així, aquestes 
diferències s’expliquen per la segregació ocupacional que caracteritza 
l’ocupació de les dones en sectors i ocupacions amb un predomini dels 
baixos salaris.  

Taula 5.4.1 Baixos salaris per sexe, grups d'edat i nivell d’estudis (2006) 
 

Home Dona 16 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 i més Total 

7,5% 24,9% 57,7% 17,9% 12,9% 12,7% 13,2% 21,1% 15,0% 

 

Sense 
estudis 

Educació 
primària 

Educació  
secundària 

Formació  
professional 

Estudis  
universitaris 

Total 

18,2% 21,1% 16,5% 11,9% 8,9% 15,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta d'Estructura Salarial  (Idescat). 

Per edats, la incidència dels baixos salaris tendeix a concentrar-se en els 
dos extrems de l’escala. En primer lloc el grup de població assalariada jove 
entre 16 i 19 anys, amb un taxa de baixos salaris del 57,7% i, en menor 
mesura, el grup de població assalariada de més de 60 anys, amb un 21,1%, 
si bé en aquest tram d’edat és on hi ha els treballadors en règim de 
jubilació parcial, els salaris dels quals estan complementats per la part 
proporcional de la pensió corresponent al percentatge de reducció de 
jornada. Igualment, en la distribució de la taxa de baixos salaris per nivell 
formatiu, la població amb estudis primaris és la que presenta l’índex més 
elevat de baixos salaris, un 21,1% davant el 15% de mitjana, atès que 
aquests grups de treballadors tenen més probabilitat d’estar empleats en 
ocupacions poc qualificades i de baixa remuneració.  

Si passem a l’anàlisi de la distribució de la taxa de risc de pobresa en relació 
amb la situació de les persones amb l’activitat laboral, s’observa que, 
efectivament, el risc de caure en la pobresa és més elevat entre la població 
aturada i, especialment, entre la població inactiva (Taula 5.4.2). Així doncs, 
el fet de tenir una ocupació remunerada és un factor per prevenir les 
situacions de pobresa. Això no obstant, la taxa de risc de pobresa de la 
població aturada s’ha reduït d’un 25,1 a un 16,7% entre l’any 2007 i l’any 
2008. Aquesta reducció tan significativa de la incidència de la pobresa en 
un context de pèrdua generalitzada d’ocupació assalariada s’explicaria 
per la mateixa extensió que ha assolit el fenomen de l’atur, que hauria 
acabat afectant col·lectius que anteriorment eren menys vulnerables 
davant aquesta situació.  
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5.4.2 Taxa de risc a la pobresa. Persones per sexe i relació amb l'activitat (2006-2008) 

 
2006 2007 2008 

Homes 

Actiu 13,4 12,7 10,9 

Ocupat 12,0 11,7 10,4 

Aturat .. .. 18,3 

Inactiu 23,0 23,6 23,0 

Jubilat 24,6 25,5 21,8 

Altres 19,9 20,5 24,9 

Total 16,2 16,1 15,0 

Dones 

Actiu 10,9 11,6 10,6 

Ocupat 10,0 10,9 10,4 

Aturat .. .. .. 

Inactiu 31,3 28,5 26,9 

Jubilat 26,9 22,9 21,1 

Altres 33,3 30,9 29,5 

Total 20,6 20,0 18,1 

Ambdos sexes 

Actiu 12,3 12,3 10,8 

Ocupat 11,2 11,4 10,4 

Aturat 29,7 25,1 16,7 

Inactiu 28,2 26,7 25,4 

Jubilat 25,6 24,3 21,5 

Altres 30,2 28,4 28,3 

Total 18,4 18,1 16,4 

.. Dades poc significatives al calcul 

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

La relació entre ocupació i risc de pobresa és també rellevant per entendre 
les diferències en el risc de pobresa entre sexes.  

En general, les dones presenten una taxa de risc de pobresa superior a la 
de la població masculina, un 18,1 enfront del 15,1%. Aquesta diferència 
s’explica, però, per una elevada incidència de la pobresa de les dones ens 
situació d’inactivitat. Entre la població inactiva, la més afectada pel risc de 
pobresa, és on s’observen les diferències més importants entre homes i 
dones, amb un 23 i un 26,9% respectivament, però on aquestes 
diferències són més importants és en la categoria d’altres situacions 
d’inactivitat, en què arriben als cinc punts percentuals, 24,9 i 29,5%. 
Aquesta categoria de la població inactiva designa les situacions que no 
resulten directament de la jubilació, i estaria format, principalment, per 
dones en edats avançades que no han arribat a cotitzar el període 
necessari per accedir a una prestació de jubilació. 
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Ara bé, si ens centrem en el grup de població ocupada, les taxes de risc de 
pobresa entre homes i dones tendeixen a equilibrar-se. Malgrat que els 
homes presentaven taxes de risc superiors a les de les dones, aquestes 
diferències s’han reduït fins a convergir entorn de la mitjana d’aquest 
grup, en un 10,4%.  

L’anàlisi de la composició de la població en risc de pobresa és coherent 
amb la distribució de les taxes de risc de pobresa entre sexes (Taula 5.4.3). 
Així, el major nombre d’homes en risc de pobresa es concentra entre la 
població ocupada, amb un 20,3%, mentre que la major proporció de dones 
pobres es troben en situació d’inactivitat no derivada de la jubilació 
(29,4%).  

5.4.3 Composició de la població en risc de pobresa. Adults en relació a l'activitat  (2006-
2008) 

 
2006 2007 2008 

Homes 

Actiu 25,2 24,0 22,5 

Ocupat 20,8 20,8 20,3 

Aturat .. .. .. 

Inactiu 17,6 19,4 21,0 

Jubilat 13,1 13,1 12,0 

Altres 6,4 6,4 9,0 

Total* 43,2 43,7 43,7 

Dones 

Actiu 15,6 16,2 21,0 

Ocupat 35,0 14,2 16,0 

Aturat 5,3 .. .. 

Inactiu 40,9 40,1 38,7 

Jubilat 9,5 9,5 9,3 

Altres 30,5 30,5 29,4 

Total* 56,8 56,3 56,3 

Ambdos sexes 

Actiu 40,9 40,3 40,1 

Ocupat 34,8 35,0 36,3 

Aturat 6,1 .. 3,9 

Inactiu 58,5 59,5 59,7 

Jubilat 23,0 22,6 21,3 

Altres 35,5 36,9 38,4 

Total* 100,0 100,0 100,0 

.. Dades poc significatives al calcul 

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

Si bé la relació amb l’activitat laboral sembla un factor important a l’hora 
de preveure les situacions de pobresa, aquesta relació sembla estar 
condicionada per altres variables quan s’analitza el comportament 
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d’aquests indicadors entre homes i dones. Així, veiem que la taxa 
masculina de baixos salaris era del 7,5% (EES 2006), una tercera part de la 
taxa femenina (24,9%), però el percentatge de treballadors en situació de 
pobresa se situava en un nivell molt similar, amb una taxa del 10,4% (ECV 
2008). La correlació entre baixos salaris i risc de pobresa entre els homes 
s’explicaria per la seva posició com a principal receptor d’ingressos en el si 
de les llars, de manera que aquest indicador de pobresa no necessàriament 
es correspon amb una situació d’ocupació de baixos salaris, sinó que la taxa 
masculina de risc de pobresa recull un grup important de treballadors amb 
un nivell salarial mitjà però amb unes característiques familiars que el 
situarien per sota del llindar de la pobresa. 

Per tant, el risc de caure en la pobresa d’una persona assalariada estarà 
condicionat en una part molt important per la composició i l’estructura de 
la llar més que per les característiques concretes de la seva ocupació. Entre 
aquestes característiques més rellevants, la que sembla tenir un major pes 
explicatiu és la intensitat de treball (IT) de les llars, entesa com la proporció 
de persones que contribueixen a l’economia familiar sobre el total dels 
seus membres. Aquesta variable es construeix a partir del nombre de 
mesos que han estat realment treballats pels membres de les llars en edat 
laboral al llarg de l’any de referència, i es presenta tabulada segons el 
nombre de fills dependents (Taula 5.4.4). Un valor IT igual a 1 indica que 
totes les persones de la llar en edat de treballar ho han fet durant tot l’any, 
mentre que un valor igual a 0 indica que cap d’aquestes persones ha estat 
ocupada. Tal com es pot observar, la taxa de risc de pobresa és molt 
superior en les llars amb fills dependents i amb una menor intensitat en 
treball (entre 0 i 0,5), en què aquestes taxes assumeixen uns valors tres i 
quatre vegades superiors a la mitjana. 

Taula 5.4.4. Taxa de risc a la pobresa. Persones per intensitat de treball de la llar i fills 
dependents (2008) 
 

 
Risc a la pobresa (%) 

IT=0 (llars sense fills dependents) 41,5 

1>IT>0 (llars sense fills dependents) 12,6 

IT=1 (llars sense fills dependents) 4,8 

IT=0 (llars amb fills dependents) 82,1 

0.5>IT>0(llars amb fills dependents) 64,7 

0.5<=IT<1 (llars amb fills dependents) 21,6 

IT=1 (llars amb fills dependents) 9,5 

Total 16,6 

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

De la mateixa manera, en la taula 5.4.5 es pot observar que les possibilitats 
d’aportar ingressos a les llars disminueixen amb les necessitats de cura de 
les persones dependents. Les llars unipersonals de persones de més de 65 
anys i les famílies monoparentals amb fills al seu càrrec són les que 
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concentren les majors taxes de risc de pobresa, amb una incidència del 
41,4 i 48% respectivament, així com les famílies nombroses, amb tres o 
més fills, amb una taxa del 45,7%. 

Taula 5.4.5. Taxa de risc a la pobresa. Persones per composició de la llar (2008) 
 

 
Risc a la pobresa (%) 

Unipersonal 30,4 

- Una persona menor de 65 anys 21 

- Una persona de 65 anys o més 41,4 

Dos adults sense fills dependents 17,7 

- Dos adults, menors de 65 anys i sense fills dependents 10,4 

- Dos adults, almenys un de 65 anys o més,  sense fills depend. 27,2 

Altres llars sense fills dependents 10,6 

Un adult amb un o més fills dependents 48 

Dos adults amb un o més fills dependents 16,4 

- Dos adults amb un fill dependent 12,4 

- Dos adults amb dos fills dependents 15,8 

- Dos adults amb tres o més fills dependents 45,7 

Altres llars amb fills dependents 12,8 

Total 16,6 

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

La relació entre baixos salaris i risc de pobresa està condicionada per les 
característiques de les llars en les quals conviuen les persones 
treballadores i, concretament, per la relació que s’estableix entre el 
nombre de persones dependents i el nombre de persones que aporten 
ingressos en el si de les llars.  

 

 

5.5. Sinistralitat i salut laboral 

Les dades de l’Observatori del Treball sobre sinistralitat laboral inclouen 
informació sobre accidents de treball i malalties professionals, elaborada a 
partir de les comunicacions d’accidents i de malalties professionals que les 
empreses i les entitats gestores o col·laboradores estan obligades a 
presentar davant l’autoritat laboral. 



118 
   

Les dades de l’Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball tenen com a 
objectiu obtenir informació relativa a la qualitat de vida de la població 
ocupada en el seu lloc de treball, entesa com el benestar i la satisfacció 
percebuts respecte de les tasques que realitzen i les condicions físiques i 
emocionals de treball. 

L’Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball (EQVT) és una operació 
estadística de caràcter anual que realitza el Ministeri de Treball i 
Immigració (MTIN) per al conjunt d’Espanya. Gràcies a un conveni de 
col·laboració entre el Ministeri, l’Idescat i el Departament de Treball a 
partir de l’edició del 2006, s’ha incorporat aquesta estadística en el sistema 
estadístic català i se n’ha augmentat el dimensionament mitjançant una 
ampliació de la mostra de les persones ocupades que resideixen a 
Catalunya. 

S’entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador/a 
pateixi com a conseqüència del treball que executi per compte d’altri. Els 
treballadors/es autònoms també poden accedir a les contingències 
d’accident de treball i malaltia professional amb caràcter voluntari si 
cotitzen per aquests conceptes. 

 

Accidents en jornada de treball a Catalunya 

Aquest 2009 hi ha hagut 35.780 accidents de treball menys (12% menys) 
que el 2008. Aquesta dada seria molt bona si no es donés la situació actual 
de crisi amb la pèrdua de 265.739 persones ocupades el 2009 a Catalunya. 

Amb 263.279 accidents de treball quantificats el 2009, la millor dada dels 
darrers 4 anys, hem rebaixat tant els accidents amb baixa com els de 
sense baixa (incidents). Tot i amb això, el nombre d’accidents de treball 
mortals ha augmentat en 2 homes morts més (105 el 2008 i 107 el 2009), i 
igualment han augmentat els accidents in itinere amb resultat de mort (38 
el 2008 i 50 el 2009; cosa que representa un augment del 31,6%).  

 

Índex d’incidència 

Es tracta del nombre d’accidents de treball per cada 100.000 persones 
treballadores en el règim general de la Seguretat Social. Aquesta dada es 
calcula per tal d’eliminar l’efecte distorsionador que produeix en les xifres 
absolutes els canvis en el volum de la població ocupada que hi ha al llarg 
dels anys. 
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Taula 5.5.1. Accidents en jornada de treball 
 
 

  
2006 2007 2008 2009 

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

Accidents en jornada de treball 305.784 305.782 -2 0,0 299.059 -6.723 -2,2 263.279 -35.780 -12,0 

Amb baixa Total 162.979 161.073 -1.906 -1,2 147.919 -13.154 -8,2 113.067 -34.852 -23,6 

Lleus 161.586 159.676 -1.910 -1,2 146.653 -13.023 -8,2 112.143 -34.510 -23,5 

Greus 1.250 1.292 42 3,4 1.161 -131 -10,1 817 -344 -29,6 

Mortals 143 105 -38 -26,6 105 0 0,0 107 2 1,9 

Sense baixa  142.805 144.709 1.904 1,3 151.140 6.431 4,4 150.212 -928 -0,6 

Accidents in itinere Total 19.110 18.685 -425 -2,2 18.538 -147 -0,8 16.007 -2.531 -13,7 

Lleus 18.693 18.239 -454 -2,4 18.127 -112 -0,6 15.604 -2.523 -13,9 

Greus 358 401 43 12,0 373 -28 -7,0 353 -20 -5,4 

Mortals 59 45 -14 -23,7 38 -7 -15,6 50 12 31,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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Taula 5.5.2. Índex d'incidència per grans sectors econòmics 
 

2007 Nombres absoluts Índex d'incidència* 

 
Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals 

Total 161.073 159.676 1.292 105 5.724,0 5.674,3 45,9 3,7 

Agricultura 2.732 2.689 40 3 4.897,1 4.820,1 71,7 5,4 

indústria 47.165 46.786 360 19 8.565,9 8.497,0 65,4 3,5 

Construcció 35.515 35.085 396 34 12.212,8 12.064,9 136,2 11,7 

Serveis 75.661 75.116 496 49 3.947,3 3.918,8 25,9 2,6 

 

2008 Nombres absoluts Índex d'incidència* 

 
Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals Variació (N) Variació (%) 

Total 147.919 146.653 1.161 105 5.300,5 5.255,1 41,6 3,8 -423,5 -7,4 

Agricultura 2.596 2.555 38 3 5.021,1 4.941,8 73,5 5,8 124,0 2,5 

indústria 41.977 41.653 300 24 7.888,0 7.827,7 56,4 4,5 -677,8 -7,9 

Construcció 29.069 28.688 353 28 11.290,7 11.142,7 137,1 10,9 -922,1 -7,6 

Serveis 74.277 73.757 470 50 3.810,3 3.783,7 24,1 2,6 -136,9 -3,5 

 

2009 Nombres absoluts Índex d'incidència* 

 
Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals Variació (N) Variació (%) 

Total 113.067 112.143 817 107 4.335,9 4.300,5 31,3 4,1 -964,6 -18,2 

Agricultura 2.034 2.003 29 2 4.239,7 4.175,1 60,5 4,2 -781,4 -15,6 

indústria 29.488 29.259 209 20 6.239,9 6.191,2 44,2 4,2 -1.648,1 -20,9 

Construcció 19.730 19.488 214 28 9.141,3 9.029,2 99,2 13,0 -2.149,4 -19,0 

Serveis 61.815 61.393 365 57 3.317,3 3.294,6 19,6 3,1 -493,1 -12,9 

*Nombre d'accidents de treball per cada 100.000 persones treballadores afiliades al règim general de la Seguretat Social 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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En aquest cas, es pot observar que l’índex de sinistralitat laboral a 
Catalunya ha baixat un 18,2% tot seguint la tendència a la baixa dels 
darrers anys; la indústria és el sector en què més ha baixat, amb un 20,9% 
menys d’índex d’incidència. La resta de sectors també s’han reduït de 
forma notòria: l’agricultura amb un 15,6%, la construcció amb un 19% i els 
serveis amb un 12,9%, valors que gairebé tripliquen la reducció de 2008 
respecte 2007, una dada molt positiva. 

Analitzant aquesta taula observem que els grans sectors econòmics on han 
baixat més els accidents de treball són la indústria i els serveis, que 
coincideixen amb els sectors que han patit una gran davallada de llocs de 
treball; per tant, la dada torna a ser enganyosa (-12.489 i -12.462, 
respectivament). Segons el grau de gravetat, si es classifiquen en lleus 
tornen a ser la indústria i la construcció les que més es redueixen (-12.394 i 
-12.364, respectivament), els greus baixen més en la construcció, amb 139 
accidents de treball greus menys que el 2008 (un 39,4% menys) i els 
mortals augmenten considerablement en el sector serveis: 7 accidents en 
jornada de treball més que el 2008 (un 14% més en aquest sector). 

Per sexes, observem que els homes han sofert una disminució considerable 
en accidents dins la jornada de treball, concretament una reducció del 26% 
respecte a 2008 (28.250 accidents de treball menys); però també s’ha de 
tenir en compte que aquest 2009 s’ha caracteritzat per una gran pèrdua de 
llocs de treball de sectors masculinitzats, cosa que desvirtua aquesta dada 
tan bona. La mala notícia la trobem en l’increment de dues morts de 
treballadors del sector serveis. 

Les dones han sofert una reducció més moderada, amb un 17,8% menys 
d’accidents de treballadores dins la seva jornada laboral (-6.923 accidents 
de treball). 

Per tipus de contracte, l’enquesta analitzada ens facilita les dades per 
percentatges i es pot observar que, en tots els casos, el nombre 
d’accidents és més gran en els contractes indefinits que en els temporals, 
amb percentatges de 72% i 28% d’accidents de treball per a ambdues 
modalitats contractuals, respectivament. 
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Taula 5.5.3. Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat, per grans sectors econòmics, per sexe i per tipus de contracte 
 
 

 
2007 2008 2009 

Per gran sector econòmic Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals 

Agricultura 2.732 2.689 40 3 2.596 2.555 38 3 2.034 2.003 29 2 

indústria 47.165 46.786 360 19 41.977 41.653 300 24 29.488 29.259 209 20 

Construcció 35.515 35.085 396 34 29.069 28.688 353 28 19.730 18.488 214 28 

Serveis 75.661 75.116 496 49 74.277 73.757 470 50 61.815 61.393 365 57 

Per sexe 
            

Homes 122.915 121.681 1.133 101 109.521 108.406 1.013 102 81.001 80.200 697 104 

Dones 38.158 37.995 159 4 38.989 38.247 148 3 32.066 31.943 120 3 

Per tipus de contracte (%) 
            

Indefinit 61 61 59 60 65 65 65 62 72 72 68 76 

Temporal 39 39 41 40 35 35 35 38 28 28 32 24 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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Taula 5.5.4. Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat (Variació interanual) 
 

 
2008 

 
Total Lleus Greus Mortals 

Per gran sector econòmic Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) 

Agricultura -136,0 -5,0 -134,0 -5,0 -2,0 -5,0 0,0 0,0 

indústria -5.188,0 -11,0 -5.133,0 -11,0 -60,0 -16,7 5,0 26,3 

Construcció -6.446,0 -18,2 -6.397,0 -18,2 -43,0 -10,9 -6,0 -17,6 

Serveis -1.384,0 -1,8 -1.359,0 -1,8 -26,0 -5,2 1,0 2,0 

Per sexe Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) 

Homes -13.394,0 -10,9 -13.275,0 -10,9 -120,0 -10,6 1,0 1,0 

Dones 831,0 2,2 252,0 0,7 -11,0 -6,9 -1,0 -25,0 

Per tipus de contracte (punts percentuals) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) 

Indefinit 4,0 - 4,0 
 

6,0 
 

2,0 
 

Temporal -4,0 - -4,0 
 

-6,0 
 

-2,0 
 

 

 
2009 

 
Total Lleus Greus Mortals 

Per gran sector econòmic Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) 

Agricultura -562,0 -21,6 -552,0 -21,6 -9,0 -23,7 -1,0 -33,3 

indústria -12.489,0 -29,8 -12.394,0 -29,8 -91,0 -30,3 -4,0 -16,7 

Construcció -9.339,0 -32,1 -10.200,0 -35,6 -139,0 -39,4 0,0 0,0 

Serveis -12.462,0 -16,8 -12.364,0 -16,8 -105,0 -22,3 7,0 14,0 

Per sexe Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) 

Homes -28.520,0 -26,0 -28.206,0 -26,0 -316,0 -31,2 2,0 2,0 

Dones -6.923,0 -17,8 -6.304,0 -16,5 -28,0 -18,9 0,0 0,0 

Per tipus de contracte (punts percentuals) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) Variació (N) Variació (%) 

Indefinit 7,0 
 

7,0 
 

3,0 
 

14,0 
 

Temporal -7,0 
 

-7,0 
 

-3,0 
 

-14,0 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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La sinistralitat per sectors 

En aquestes taules podem observar com, proporcionalment, els homes han 
disminuït molt més els accidents de treball que les dones, concretament en 
el sector indústria és on aquesta proporció és més accentuada. Mentre que 
els accidents de treball entre els homes s’han reduït en 10.374, els de les 
dones ho han fet en 2.115 accidents menys que el 2008. 

La mateixa tendència se segueix per a la resta de sectors, i és remarcable 
que, quan augmenta la gravetat dels accidents, augmenten els que 
pateixen els homes i disminueixen els que pateixen les dones. Mentre que 
el 2009 hi ha hagut 104 homes morts en accidents de treball, les dones han 
estat 3 (totes elles del sector serveis); cosa que posa de relleu que o bé els 
homes ocupen les feines més perilloses o ho fan en pitjors condicions de 
seguretat i salut, o ambdues coses, això sense tenir en compte els 50 
accidents mortals in itinere, dels quals no disposem de dades desagregades 
per sexe. 

Les dades presentades són en percentatge d’accidents de treball segons si 
la persona treballadora tenia contracte indefinit o temporal.  

Tenint en compte que les persones treballadores amb contractació 
indefinida a Catalunya representen el 82,8% de la població assalariada i els 
de contractació temporal el 17,2%, es dedueix que les dades sobre 
accidents de treball que han sofert les persones contractades de forma 
temporal (28%) són gairebé el doble, en proporció, que els accidents de 
persones amb contractes indefinits (72%). 
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Taula 5.5.5. Accidents de treball amb baixa per gravetat, per sexe i grans sectors econòmics 
 
 

 
2007 2008 2009 

Homes Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals 

Total 122.915 121.681 1.133 101 109.521 108.406 1.013 102 81.001 80.200 697 104 

Agricultura 2.365 2.325 37 3 2.272 2.233 36 3 1.816 1.788 26 2 

Indústria 39.081 38.740 324 17 34.759 34.464 271 24 24.385 24.173 192 20 

Construcció 35.136 34.708 394 34 28.755 28.377 350 28 19.499 19.258 213 28 

Serveis 46.333 45.908 378 47 43.735 43.332 356 47 35.301 34.981 266 54 

Dones Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals 

Total 38.158 37.995 159 4 38.398 38.247 148 3 32.066 31.943 120 3 

Agricultura 367 364 3 0 324 322 2 0 218 215 3 0 

Indústria 8.084 8.046 36 2 7.218 7.189 29 0 5.103 5.086 17 0 

Construcció 379 377 2 0 314 311 3 0 231 230 1 0 

Serveis 29.328 29.208 118 2 30.542 30.425 114 3 26.514 26.412 99 3 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 

 

  



126 
   

Taula 5.5.6. Accidents de treball amb baixa per gravetat, per sexe i grans sectors econòmics (Variació Interanual) 
 

 
2008 

 
Total Lleus Greus Mortals 

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

Total -13.394 -10,9 -13.275 -10,9 -120 -10,6 1 1,0 

Agricultura -93 -3,9 -92 -4,0 -1 -2,7 0 0,0 

Indústria -4.322 -11,1 -4.276 -11,0 -53 -16,4 7 41,2 

Construcció -6.381 -18,2 -6.331 -18,2 -44 -11,2 -6 -17,6 

Serveis -2.598 -5,6 -2.576 -5,6 -22 -5,8 0 0,0 

Dones 
        

Total 240 0,6 252 0,7 -11 -6,9 -1 -25,0 

Agricultura -43 -11,7 -42 -11,5 -1 -33,3 0 - 

Indústria -866 -10,7 -857 -10,7 -7 -19,4 -2 -100,0 

Construcció -65 -17,2 -66 -17,5 1 50,0 0 - 

Serveis 1.214 4,1 1.217 4,2 -4 -3,4 1 50,0 
 

 
2009 

 
Total Lleus Greus Mortals 

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

Total -28.520 -26,0 -28.206 -26,0 -316 -31,2 2 2,0 

Agricultura -456 -20,1 -445 -19,9 -10 -27,8 -1 -33,3 

Indústria -10.374 -29,8 -10.291 -29,9 -79 -29,2 -4 -16,7 

Construcció -9.256 -32,2 -9.119 -32,1 -137 -39,1 0 0,0 

Serveis -8.434 -19,3 -8.351 -19,3 -90 -25,3 7 14,9 

Dones 
        

Total -6.332 -16,5 -6.304 -16,5 -28 -18,9 0 0,0 

Agricultura -106 -32,7 -107 -33,2 1 50,0 0 - 

Indústria -2.115 -29,3 -2.103 -29,3 -12 -41,4 0 - 

Construcció -83 -26,4 -81 -26,0 -2 -66,7 0 - 

Serveis -4.028 -13,2 -4.013 -13,2 -15 -13,2 0 0,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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Taula 5.5.7. Accidents de treball amb baixa per gravetat, per tipus de contracte i grans sectors econòmics (en %) 
 
 

 
2007 2008 2009 

Indefinit Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals 

Agricultura 65 65 77 67 62 62 67 0 61 61 63 0 

Indústria 75 75 75 89 78 78 77 71 84 84 84 95 

Construcció 39 39 38 35 45 45 45 46 52 52 47 63 

Serveis 62 62 62 65 66 66 72 68 73 73 71 79 

Total 61 61 59 60 65 65 65 62 72 72 68 76 

             
Temporal Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals 

Agricultura 35 35 23 33 38 38 33 100 39 39 37 100 

Indústria 25 25 25 11 22 22 23 29 16 16 16 5 

Construcció 61 61 62 65 55 55 55 54 48 48 53 37 

Serveis 38 38 38 35 34 34 28 32 27 27 29 21 

Total 39 39 41 40 35 35 35 38 28 28 32 24 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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Taula 5.5.8. Accidents de treball amb baixa per gravetat, per tipus de contracte i grans sectors econòmics (variació interanual en punts percentuals-pp) 

 
2008 2009 

 
Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals 

Homes Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) 

Total 4 4 6 2 7 7 3 14 

Agricultura -3 -3 -10 -67 -1 -1 -4 0 

Indústria 3 3 2 -18 6 6 7 24 

Construcció 6 6 7 11 7 7 2 17 

Serveis 4 4 10 3 7 7 -1 11 

Dones Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) Variació (pp) 

Total -4 -4 -6 -2 -7 -7 -3 -14 

Agricultura 3 3 10 67 1 1 4 0 

Indústria -3 -3 -2 18 -6 -6 -7 -24 

Construcció -6 -6 -7 -11 -7 -7 -2 -17 

Serveis -4 -4 -10 -3 -7 -7 1 -11 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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Valoració de les persones treballadores de la Seguretat Laboral a les 
empreses 

Aquestes dades es presenten en mitjana de respostes de 0 a 10; per tant, 
es dedueix que el nivell de satisfacció sobre la prevenció de riscos 
laborals és notable (per sobre de 7 en tots els casos). Per sexes, els homes 
declaren estar més satisfets (8,2) que les dones (7,8) amb les mesures per 
prevenir-los, i és significatiu que valorin més baix la informació sobre riscos 
laborals en la feina que els ha de proporcionar l’empresa (homes: 7,9 i 
dones: 7,4), encara que amb valors molt bons de satisfacció. 

 

Taula 5.5.9. Valoració de la població ocupada segons si pren mesures per prevenir riscos 
laborals segons la informació i els mitjans facilitats per l'empresa 
 

  

Mesures per prevenir 
riscos laborals en el 

lloc de treball 

Informació sobre riscos 
laborals a la feina 

Mitjans necessaris per 
treballar en condicions 

de seguretat 

Homes 

De 20 a 30 anys 8,1 8,1 8,3 

De 31 a 44 anys 8,2 7,9 8,1 

De 45 a 54 anys 8,5 8,3 8,2 

De 55 a 64 anys 8,2 7,7 7,6 

Total 8,2 7,9 8,1 

Dones 

De 20 a 30 anys 7,8 7,3 7,5 

De 31 a 44 anys 7,8 7,6 7,3 

De 45 a 54 anys 8,1 7,4 7,6 

De 55 a 64 anys 7,4 6,5 6,0 

Total 7,8 7,4 7,3 

Total 

De 20 a 30 anys 8,0 7,8 8,0 

De 31 a 44 anys 8,1 7,8 7,8 

De 45 a 54 anys 8,4 8,0 8,0 

De 55 a 64 anys 8,0 7,4 7,3 

Total 8,1 7,8 7,8 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: Mitjana 

 

Per grups d’edat, els de 45 a 64 anys valoren més positivament la 
prevenció de riscos laborals en la feina, tant les mesures com la 
informació rebuda, així com els mitjans necessaris per treballar en 
condicions de seguretat i salut. Aquests són valorats igual o superior a 8 
per aquest grup d’edat, encara que la resta de grups d’edat s’apropa força 
a aquest valor. 
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Taula 5.5.10. Valoració de la població ocupada segons si pren mesures per prevenir 
riscos laborals segons la informació i els mitjans facilitats per l'empresa. Per sexe i 
nacionalitat (2008) 
 

  
Mesures per prevenir riscos 
laborals en el lloc de treball 

Informació sobre riscos 
laborals a la feina 

Mitjans necessaris per treballar 
en condicions de seguretat 

Home 

Espanyola 8,3 7,9 8,1 

Estrangera 8,0 8,0 8,1 

Total 8,2 7,9 8,1 

Dona 

Espanyola 7,8 7,4 7,3 

Estrangera .. .. .. 

Total 7,8 7,4 7,3 

Total 

Espanyola 8,1 7,8 7,8 

Estrangera 7,9 7,8 7,8 

Total 8,1 7,8 7,8 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: Mitjana 

Segons la nacionalitat, no hi ha diferències significatives, i els valors volten 
el 8 en tots els enquestats. En tot cas, cal destacar la dada, escassament 
per sobre de 7, de les dones espanyoles. 

Taula 5.5.11.Valoració de la població ocupada segons si pren mesures per prevenir riscos 
laborals i segons la informació i els mitjans facilitats per l'empresa. Per sexe i nivell 
d'estudis (2008) 

  
Mesures per prevenir riscos 
laborals en el lloc de treball 

Informació sobre riscos 
laborals a la feina 

Mitjans necessaris per treballar 
en condicions de seguretat 

Home 

Sense estudis i primaris 8,3 8,1 8,3 

Estudis secundaris 8,3 8,1 8,1 

Formació professional 8,4 7,8 8,1 

Estudis universitaris 7,6 7,4 7,7 

Total 8,2 7,9 8,1 

Dona 

Sense estudis i primaris 7,7 6,9 6,7 

Estudis secundaris 7,3 7,0 6,8 

Formació professional 8,3 8,0 8,1 

Estudis universitaris 8,0 7,7 7,6 

Total 7,8 7,4 7,3 

Total 

Sense estudis i primaris 8,2 7,8 7,8 

Estudis secundaris 8,0 7,8 7,8 

Formació professional 8,3 7,9 8,1 

Estudis universitaris 7,9 7,6 7,6 

Total 8,1 7,8 7,8 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: Mitjana 

Per nivell d’estudis, és destacable que els que valoren més positivament la 
prevenció de riscos laborals al seu lloc de treball són les persones amb 
formació professional que, pels seus estudis, han fet una assignatura 
específica en aquest camp, i que siguin els que tenen estudis universitaris 
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els que la valorin amb els valors més baixos, per sota de la mitjana total, 
encara que continuen sent valors molt positius, per sobre de 7, més baixos 
en els homes d’aquest darrer grup que en les dones. 

Taula 5.5.12. Valoració de la població ocupada segons si pren mesures per prevenir 
riscos laborals i segons la informació i els mitjans facilitats per l'empresa. Per sexe i tipus 
d'ocupació (2008) 

  
Mesures per prevenir riscos 
laborals en el lloc de treball 

Informació sobre riscos 
laborals a la feina 

Mitjans necessaris per treballar 
en condicions de seguretat 

Home 

Directius administració i empreses 8,1 7,1 7,7 

Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 7,4 6,6 7,4 

Tècnics i professionals de suport 8,1 7,7 7,8 

Empleats administratius .. .. .. 

Treballadors sector serveis 8,4 8,2 7,8 

Treballadors qualificats sector agrari i pesca .. .. .. 

Treballadors manufactures, construcció i mineria 8,4 8,3 8,6 

Operadors dinstal·lacions i maquinària 8,5 8,3 8,0 

Treballadors no qualificats 8,2 7,5 7,9 

Forces armades .. .. .. 

Total 8,2 7,9 8,1 

Dona 

Directius administració i empreses .. .. .. 

Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 7,9 7,8 7,8 

Tècnics i professionals de suport 8,3 7,2 7,5 

Empleats administratius .. .. .. 

Treballadors sector serveis 7,7 7,8 7,6 

Treballadors qualificats sector agrari i pesca .. .. .. 

Treballadors manufactures, construcció i mineria .. .. .. 

Operadors dinstal·lacions i maquinària .. .. .. 

Treballadors no qualificats .. .. .. 

Forces armades .. .. .. 

Total 7,8 7,4 7,3 

Total 

Directius administració i empreses 7,9 7,3 7,7 

Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 7,6 7,3 7,6 

Tècnics i professionals de suport 8,2 7,4 7,7 

Empleats administratius 7,4 8,1 7,5 

Treballadors sector serveis 8,0 8,0 7,7 

Treballadors qualificats sector agrari i pesca .. .. .. 

Treballadors manufactures, construcció i mineria 8,3 8,1 8,4 

Operadors dinstal·lacions i maquinària 8,4 8,2 7,9 

Treballadors no qualificats 8,2 7,2 7,6 

Forces armades .. .. .. 

Total 8,1 7,8 7,8 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: Mitjana 

Els valors més positius es donen en el nivells de qualificació més baixos: 
persones treballadores manufactureres, construcció i mineria i operadors 
d’instal·lacions i maquinària, tots per sobre de 8; per contra els nivells més 
alts: directius d’administració i empreses, tècnics i professionals científics i 
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intel·lectuals declaren uns nivells de satisfacció per sota del 8, però sempre 
per sobre del 7. 

 

Taula 5.5.13. Valoració de la població ocupada del nivell de risc o perill percebut en el 
lloc de treball. Per sexe i edat (2008) 

  
Mitjana 

Home 

De 16 a 19 anys .. 

De 20 a 30 anys 3,7 

De 31 a 44 anys 4,0 

De 45 a 54 anys 3,9 

De 55 a 64 anys 2,9 

De 65 anys i més .. 

Total 3,8 

Dona 

De 16 a 19 anys .. 

De 20 a 30 anys 2,5 

De 31 a 44 anys 2,7 

De 45 a 54 anys 2,6 

De 55 a 64 anys 1,7 

De 65 anys i més .. 

Total 2,5 

Total 

De 16 a 19 anys .. 

De 20 a 30 anys 3,1 

De 31 a 44 anys 3,4 

De 45 a 54 anys 3,3 

De 55 a 64 anys 2,5 

De 65 anys i més .. 

Total 3,2 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració.  

Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: Mitjana 

 

En general es tracta de valors molt positius per sota el 4, que indiquen un 
grau de percepció de perill molt baix. 

Cal destacar que els homes de 31 a 44 anys declaren percebre més perill o 
risc al seu lloc de treball amb un valor de 4, i són les dones de 55 a 64 anys 
les que declaren percebre menys risc al seu lloc de treball amb un valor de 
l’1,7.  

En general, els homes mostren una percepció de risc (3,8) més alta que les 
dones (2,5). Aquestes darreres molt per sota de la mitjana (3,2). Cosa que 
es pot comparar amb les dades sobre el nombre d’accidents que ens 
mostren les taules 5.5.5 i 5.5.6, i veure com aquesta percepció es pot 
ajustar força a la realitat que les dones tenen feines amb menys risc que els 
homes. 
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Taula 5.5.14. Valoració de la població ocupada del nivell de risc o perill percebut en el 
lloc de treball. Per sexe i nivell d'estudis (2008) 

  
Mitjana 

Home 

Sense estudis i primaris 4,1 

Estudis secundaris 4,4 

Formació professional 3,7 

Estudis universitaris 2,5 

Total 3,8 

Dona 

Sense estudis i primaris 2,8 

Estudis secundaris 2,2 

Formació professional 2,3 

Estudis universitaris 2,6 

Total 2,5 

Total 

Sense estudis i primaris 3,6 

Estudis secundaris 3,5 

Formació professional 3,1 

Estudis universitaris 2,6 

Total 3,2 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració.  

Enquesta de qualitat de vida en el treball Unitats: Mitjana 

En general, el grup de població amb estudis universitaris és el que menys 
percepció de risc té del seu lloc de treball, amb un 2,6 de mitjana, i, en 
canvi, aquells que tenen una percepció de perill més alta són el grup sense 
estudis, amb un valor de 3,6. 

Per sexes, el valor més baix de risc és percebut per les dones amb estudis 
secundaris (2,2) i els homes amb estudis universitaris (2,5). Les 
percepcions més altes les trobem en les dones sense estudis (2,8) i en els 
homes amb estudis secundaris (4,4). 

Taula 5.5.15. Valoració de la població ocupada del nivell de risc o perill percebut en el 
lloc de treball. Per sexe i nacionalitat (2008) 

  
Mitjana 

Home 

Espanyola 3,8 

Estrangera 3,9 

Total 3,8 

Dona 

Espanyola 2,5 

Estrangera 1,9 

Total 2,5 

Total 

Espanyola 3,2 

Estrangera 2,9 

Total 3,2 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. 

 Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: Mitjana 
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Respecte a la nacionalitat, la població espanyola és la que percep un risc 
més gran al seu lloc de treball, amb un 3,2, enfront de l’estrangera, que ho 
valora amb un 2,9. 

Les dones estrangeres, amb un 1,9 són les que perceben menys risc al seu 
lloc de treball. 

 

Taula 5.5.16. Valoració de la població ocupada del nivell de risc o perill percebut en el 
lloc de treball. Per sexe i grups professionals (2008) 

 
Homes Dones Total 

Directius administració i empreses 2,7 1,8 2,5 

Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 2,9 3,0 3,0 

Tècnics i professionals de suport 2,4 2,4 2,4 

Empleats administratius 2,2 1,4 1,7 

Treballadors sector serveis 3,6 2,5 2,9 

Treballadors qualificats sector agrari i pesca 4,7 .. 4,5 

Treballadors manufactures, construcció i mineria 4,6 3,4 4,5 

Operadors dinstal·lacions i maquinària 4,9 3,3 4,6 

Treballadors no qualificats 4,9 2,4 3,6 

Forces armades .. .. .. 

Total 3,8 2,5 3,2 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. 

Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: Mitjana 

 

El personal empleat administratiu és el que menys percepció de risc té al 
seu lloc de treball, amb un 1,7, i el que més són els operadors 
d’instal·lacions i maquinària. Això, evidencia les diferències de percepció 
entre els riscos psicosocials i ergonòmics i els riscos de seguretat, que, 
aquests darrers, solen produir accidents més escandalosos (atrapaments, 
talls, els derivats dels riscos elèctrics, etc.). 

Les dones continuen sent les que menys risc perceben al seu lloc de treball 
en tots els nivells de qualificació, excepte en la categoria de tècnics i 
professionals científics i intel·lectuals: la valoració femenina és de 3,0 i la 
dels homes és de 2,9. 

Els homes de les categories més baixes són els que perceben més risc al 
lloc de treball: els treballadors no qualificats i els operadors 
d’instal·lacions i maquinària amb un 4,9 per a ambdues categories. 
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Taula 5.5.17. Valoració de l'existència en el centre de treball de diferents tipus de discriminació de la població ocupada.  Per sexe i edat (2008) 
 

  
Nivell de discriminació per 
sexe en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
edat en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
nacionalitat en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
discapacitat en el centre de treball 

      

Homes 

De 16 a 19 anys .. .. .. .. 

De 20 a 30 anys 0,7 0,7 0,6 0,4 

De 31 a 44 anys 0,8 0,7 0,6 0,5 

De 45 a 54 anys 0,5 0,6 0,3 0,4 

De 55 a 64 anys 0,6 0,5 0,4 0,4 

De 65 anys i més .. .. .. .. 

Total 0,6 0,6 0,5 0,4 

 
De 16 a 19 anys .. .. .. .. 

Dones 

De 20 a 30 anys 0,9 0,7 0,5 0,4 

De 31 a 44 anys 0,8 0,6 0,6 0,3 

De 45 a 54 anys 0,9 0,9 0,7 0,5 

De 55 a 64 anys 0,4 0,3 0,2 0,3 

De 65 anys i més .. .. .. .. 

Total 0,8 0,7 0,5 0,4 

 
De 16 a 19 anys .. .. .. .. 

Total 

De 20 a 30 anys 0,8 0,7 0,6 0,4 

De 31 a 44 anys 0,8 0,6 0,6 0,4 

De 45 a 54 anys 0,7 0,7 0,5 0,4 

De 55 a 64 anys 0,5 0,5 0,3 0,3 

De 65 anys i més .. .. .. .. 

Total 0,7 0,6 0,5 0,4 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: Mitjana. 
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En aquesta pregunta s’ha volgut recollir la valoració del nivells de 
discriminació per sexe, per edat, per nacionalitat i per discapacitat que 
existeixen en els centres de treball, almenys com és percebut aquest ítem 
per la població ocupada, tenint en compte que es tracta d’un valor que ha 
de quedar reflectit en les avaluacions de riscos psicosocials. 

En general, els valors són molt baixos, inferiors a 1. Analitzant ambdós 
sexes, observem que les dones presenten una major percepció de 
discriminació en el centre de treball que els homes, i respecte a l’edat són 
el grup entre 45 i 54 anys les que ho valoren més negativament, sobretot 
en les discriminacions per sexe i edat (valor de 0,9 en ambdós casos); en 
canvi en els homes és un grup més jove, de 31 a 44 anys, el que percep una 
major discriminació al seu lloc de treball igualment per sexe i edat (valors 
de 0,8 i 0,7, respectivament), cosa que no vol dir que ells la pateixin 
directament sinó que perceben la seva existència al centre de treball. 

És significatiu que la discriminació per discapacitat és la menys percebuda, 
amb valors que no superen el 0,5. 

Respecte a la nacionalitat, són les dones estrangeres les que perceben 
més discriminació als seus centres de treball, sobretot una discriminació 
per nacionalitat d’un 1,3, quan les dones de nacionalitat espanyola la 
valoren amb un 0,4, fet que posa en evidència com se senten de 
discriminades les dones estrangeres en les empreses del nostre país.  

Les persones amb nivells d’estudis més alts (estudis superiors i formació 
professional) són les que presenten més percepció de discriminació al 
centre de treball –en totes les seves formes–, però destaquen els valors, 
tant d’homes com de dones, en el nivell de formació professional que són 
els més alts de tots. 

A més, les dones amb un nivell d’estudis de formació professional 
declaren una percepció d’1,4 de discriminació al seu centre de treball per 
raó de sexe. 

En general, és el grup d’operadors d’instal·lacions i maquinària el que 
presenta una percepció més alta de discriminació –en totes les seves 
formes–, amb un valor de 0,7 en tots quatre tipus. També trobem en 
aquest grup les dones que més perceben discriminacions al seu centre de 
treball, amb valors que sobrepassen el punt en tots els casos valorats. 
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Taula 5.5.18. Valoració de l'existència al centre de treball de diferents tipus de discriminació de la població ocupada.  Per sexe i nacionalitat (2008) 
 

  
Nivell de discriminació per 
sexe en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
edat en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
nacionalitat en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
discapacitat en el centre de treball 

Home 
Espanyola 0,7 0,6 0,5 0,4 
Estrangera 0,5 0,5 0,6 0,6 
Total 0,6 0,6 0,5 0,4 

Dona 
Espanyola 0,8 0,7 0,4 0,4 
Estrangera 0,7 0,7 1,3 0,5 
Total 0,8 0,7 0,5 0,4 

Total 
Espanyola 0,7 0,6 0,5 0,4 
Estrangera 0,6 0,6 0,9 0,5 
Total 0,7 0,6 0,5 0,4 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: Mitjana 

 
Taula 5.5.19. Valoració de l'existència en el centre de treball de diferents tipus de discriminació de la població ocupada. Per sexe i nivell d'estudis (2008) 
 

  
Nivell de discriminació per 
sexe en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
edat en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
nacionalitat en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
discapacitat en el centre de treball 

Home 

Sense estudis i primaris 0,5 0,5 0,5 0,4 

Estudis secundaris 0,5 0,5 0,5 0,3 

Formació professional 0,7 0,6 0,7 0,5 

Estudis universitaris 0,9 0,9 0,5 0,5 

Total 0,6 0,6 0,5 0,4 

Dona 

Sense estudis i primaris 0,6 0,6 0,7 0,2 

Estudis secundaris 0,8 0,5 0,5 0,4 

Formació professional 1,4 0,8 0,6 0,5 

Estudis universitaris 0,6 0,8 0,5 0,4 

Total 0,8 0,7 0,5 0,4 

Total 

Sense estudis i primaris 0,5 0,5 0,5 0,4 

Estudis secundaris 0,6 0,5 0,5 0,4 

Formació professional 1,0 0,6 0,6 0,5 

Estudis universitaris 0,7 0,8 0,5 0,5 

Total 0,7 0,6 0,5 0,4 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: Mitjana. 
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Taula 5.5.20. Valoració de l'existència en el centre de treball de diferents tipus de discriminació de la població ocupada. Per sexe i tipus d'ocupació (2008) 
 

  
Nivell de discriminació per 
sexe en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
edat en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
nacionalitat en el centre de treball 

Nivell de discriminació per 
discapacitat en el centre de treball 

Home 

Directius administració i empreses 0,3 0,5 0,4 0,3 

Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 0,8 0,9 0,5 0,5 

Tècnics i professionals de suport 0,8 0,6 0,3 0,3 

Empleats administratius 0,9 0,9 0,4 0,3 

Treballadors sector serveis 0,7 0,6 0,7 0,5 

Treballadors qualificats sector agrari i pesca .. .. .. .. 

Treballadors manufactures, construcció i mineria 0,6 0,5 0,6 0,4 

Operadors dinstal·lacions i maquinària 0,6 0,5 0,4 0,6 

Treballadors no qualificats 0,5 0,6 0,9 0,5 

Forces armades .. .. .. .. 

Total 0,6 0,6 0,5 0,4 

Dona 

Directius administració i empreses 0,4 0,4 0,2 0,3 

Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 0,6 0,8 0,3 0,3 

Tècnics i professionals de suport 1,9 1,0 0,9 0,7 

Empleats administratius 0,7 0,4 0,3 0,3 

Treballadors sector serveis 0,2 0,4 0,2 0,2 

Treballadors qualificats sector agrari i pesca .. .. .. .. 

Treballadors manufactures, construcció i mineria 1,5 1,1 1,4 0,5 

Operadors d'instal·lacions i maquinària 1,3 1,2 1,4 1,0 

Treballadors no qualificats 0,3 0,2 0,6 0,3 

Forces armades .. .. .. .. 

Total 0,8 0,7 0,5 0,4 

Total 

Directius administració i empreses 0,3 0,5 0,4 0,3 

Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 0,7 0,8 0,4 0,4 

Tècnics i professionals de suport 1,4 0,8 0,6 0,5 

Empleats administratius 0,8 0,6 0,4 0,3 

Treballadors sector serveis 0,4 0,5 0,4 0,3 

Treballadors qualificats sector agrari i pesca .. .. .. .. 

Treballadors manufactures, construcció i mineria 0,7 0,6 0,7 0,4 

Operadors d'instal·lacions i maquinària 0,7 0,7 0,7 0,7 

Treballadors no qualificats 0,4 0,4 0,7 0,4 

Forces armades .. .. .. .. 

Total 0,7 0,6 0,5 0,4 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: Mitjana 
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5.6. Conciliació laboral i familiar 

En aquest apartat analitzem dades de l’Enquesta de Qualitat de Vida en el 
Treball, que té com a objectiu obtenir informació relativa a la qualitat de 
vida de la població ocupada en el seu lloc de treball, entesa com el 
benestar i la satisfacció percebuts respecte de les tasques que realitzen i 
les condicions físiques i emocionals de treball, centrada bàsicament en 
percepcions en matèria de conciliació de la vida laboral i la familiar. 

A més, s’introdueix un apartat amb dades del Ministeri de Treball i 
Immigració sobre les prestacions per maternitat i paternitat, així com 
d’excedències per cura de familiars. 

El 2009 hi ha hagut un descens moderat del nombre de sol·licituds d’excedències 
per cura de familiar de primer grau, concretament, un 2,6%, 20 sol·licituds menys. 
El descens més notable el presenten les excedències per cura de fills i filles, que 
són un 12,4% menys respecte a 2008, 643 sol·licituds menys. 

Pel que fa al repartiment d’aquestes sol·licituds per sexes, veiem com són 
les dones, en un 86,6%, les que han gaudit majoritàriament d’aquest dret, 
enfront del 13,8% dels homes. Cosa que evidencia que la Llei orgànica per a 
la igualtat efectiva de dones i homes de 2007 (LOIEDH) encara no resulta 
efectiva per a la paritat en qüestions de conciliació. 

És més, així com, des de la implementació de la llei, el nombre d’homes 
que gaudien d’una excedència per tenir cura dels seus fills i filles havia anat 
en augment fins a 2008, aquest any 2009 s’han reduït en un 13,4% menys 
de sol·licituds. 

També és cert que han baixat en nombre de dones sol·licitants d’aquest 
dret, però només en un 0,6%, o, el que és el mateix, 4 dones menys que 
han gaudit d’una excedència per tenir cura de les seves filles i fills. 

Aquestes dades, no ho podem oblidar, s’engloben en una situació de crisi 
econòmica amb pèrdua de població ocupada, i per tant, població amb dret 
a gaudir d’aquests tipus de permisos i en uns anys marcats pel primer 
descens de naixements a Catalunya des de fa més de 30 any, també 
potenciat pel descens de la població immigrada, que era la que aportava la 
majoria dels nous natalicis a Catalunya en els darrers anys. 
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Taula 5.6.1. Nombre d'excedències per cura de familiar (2010) 
 

 
Amdós sexes Dones Homes 

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

Per cura de fills i filles 
 

N % 
  

N % 
  

2007 4.815 
  

4.629 96,1 
  

186 3,9 
  

2008 5.193 378 7,9 5.019 96,6 390 8,4 174 3,4 -12 -6,5 

2009 4.550 -643 -12,4 4.373 96,1 -646 -12,9 177 3,9 3 1,7 

Per cura de familiar de primer grau N % 
  

N % 
  

2007 638 
  

538 84,3 
  

100 15,7 
  

2008 769 131 20,5 650 84,5 112 20,8 119 15,5 19 19,0 

2009 749 -20 -2,6 646 86,2 -4 -0,6 103 13,8 -16 -13,4 

Font: Anuari d'estadístiques del Ministeri de Treball i Immigració.  

 
Taula 5.6.2. Permisos per maternitat i paternitat (prestacions percebudes) (2010) 
 

 
Permís de maternitat Permís de paternitat 

 percebudes per la mare 
percebudes pel pare 

prestacions percebudes 

 
Prestacions 

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

 
Variació (N) Variació (%) 

    
N % 

      

2008 63.378 
  

996 2 
  

39.778 
   

2009 60.312 -3.066 -4,8 1.011 2 15 1,5 52.661 
 

12.883 32,4 

Font: Anuari d'estadístiques del Ministeri de Treball i Immigració.  
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Respecte als permisos de maternitat, cal aclarir que el total de les 
prestacions per maternitat es corresponen, pràcticament, amb les 
percebudes per la mare, ja que, en les prestacions de maternitat per 
infantament (que suposen més del 95%), totes les mares estan obligades a 
tenir com a mínim 6 setmanes de descans immediatament i, per tant, el 
pare només les pot gaudir a partir de la setena setmana fins a l’esgotament 
del permís o de forma simultània amb la mare, fins a un màxim de setze 
setmanes en total. El percentatge de pares perceptors s’ha calculat sobre la 
xifra de prestacions percebudes per la mare. 

El permís per paternitat és un dret individual, exclusiu i intransferible del 
pare i tracta d’afavorir la conciliació de la vida familiar i la laboral en termes 
d’igualtat. 

Tenint en compte que el nombre de naixements a Catalunya el 2009 ha 
estat d’uns 87.000 aproximadament, segons dades estimades de l’Idescat 
(encara no hi ha dades definitives publicades a l’hora d’analitzar aquest 
punt), podem dir que la reducció d’un 4,8% de prestacions per maternitat 
és coherent amb el descens de naixements a Catalunya respecte al 2008, 
un 2,2% menys (el 2008 van ser 89.024 naixements). 

En canvi, han augmentat els permisos per paternitat en un 32,4% (12.883 
permisos més gaudits), encara que la xifra continua sent molt baixa si 
tornem a comparar-la amb el nombre de naixements de 2009: 87.000 
naixements i 52.661 permisos de paternitat gaudits, representa un 60,5% 
de permisos per paternitat respecte als naixements per a l’any 2009. I es 
constata que aquesta mesura de conciliació de la vida familiar i la laboral 
no està prou implementada en la població masculina i fa pensar que potser 
cal potenciar-la més des de les empreses i des dels poders públics, com una 
bona mesura per tal d’augmentar la qualitat de l’ocupació del mercat de 
treball català. 

En general, la població ocupada no mostra gaires dificultats a l’hora de 
sol·licitar diferents permisos als seus centres de treball, la majoria 
previstos en la LOIEDH.  

En tot cas, és significatiu que els homes mostrin més dificultats per poder 
demanar permisos: demanar dies de permís sense sou per motius familiars, 
un 3,6 davant el 3,3 de les dones; demanar excedències per motius 
familiars, un 3,9 enfront del 3,5 de les dones; reducció de jornada per 
motius familiars, un 4,1 de dificultat enfront del 3,6 que declaren les 
dones; o dificultats per absentar-se de la feina per resoldre assumptes 
particulars esporàdics, un 2,33 dels homes davant el 2,2 que declaren les 
dones. 
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Taula 5.6.3. Valoració de la població ocupada del nivell de dificultat en sol·licitar diferents permisos. Per sexe i edat (2008) 
 

  
Dificultat en demanar dies de permís 

sense sou per motius familiars 
Dificultat en demanar 

excedències per motius familiars 
Dificultat en demanar una reducció 
de la jornada per motius familiars 

Dificultat en absentar-se de la feina per 
resoldre assumptes particulars esporàdics 

Home 

De 16 a 19 anys .. .. .. .. 

De 20 a 30 anys 3,25 3,37 3,78 2,52 

De 31 a 44 anys 3,53 3,87 4,08 2,38 

De 45 a 54 anys 3,54 3,67 4,08 2,03 

De 55 a 64 anys 4,38 4,62 4,65 2,08 

De 65 anys i més .. .. .. .. 

Total 3,62 3,88 4,13 2,33 

Dona 

De 16 a 19 anys .. .. .. .. 

De 20 a 30 anys 3,29 3,48 3,77 2,9 

De 31 a 44 anys 3,03 3,23 3,31 2,06 

De 45 a 54 anys 3,59 3,79 3,94 2,11 

De 55 a 64 anys 3,28 3,57 3,45 1,39 

De 65 anys i més .. .. .. .. 

Total 3,31 3,49 3,62 2,2 

Total 

De 16 a 19 anys .. .. .. .. 

De 20 a 30 anys 3,27 3,42 3,78 2,69 

De 31 a 44 anys 3,31 3,59 3,74 2,23 

De 45 a 54 anys 3,56 3,72 4,02 2,07 

De 55 a 64 anys 3,96 4,22 4,19 1,79 

De 65 anys i més .. .. .. .. 

Total 3,49 3,71 3,91 2,27 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: Mitjana (resultats de 0 a 10) 
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Taula 5.6.4. Valoració de la població ocupada del nivell de dificultat per sol·licitar diferents permisos. Per sexe i nacionalitat (2008) 
 

 

  
Dificultat en demanar dies de permís 

sense sou per motius familiars 
Dificultat en demanar excedències 

per motius familiars 
Dificultat en demanar una reducció de 

la jornada per motius familiars 
Dificultat en absentar-se de la feina per 

resoldre assumptes particulars esporàdics 

Home 

Espanyola 3,6 3,86 4,14 2,26 

Estrangera 3,78 4,04 4,07 2,94 

Total 3,62 3,88 4,13 2,33 

Dona 

Espanyola 3,19 3,38 3,49 2,11 

Estrangera 4,07 4,19 4,42 2,74 

Total 3,31 3,49 3,62 2,2 

Total 

Espanyola 3,43 3,65 3,86 2,2 

Estrangera 3,93 4,12 4,25 2,84 

Total 3,49 3,71 3,91 2,27 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: Mitjana (resultats de 0 a 10) 
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Taula 5.6.5. Valoració de la població ocupada del nivell de dificultat en sol·licitar diferents permisos. Per sexe i nivell d'estudis (2008) 
 

  
Dificultat en demanar dies de permís 

sense sou per motius familiars 
Dificultat en demanar 

excedències per motius familiars 
Dificultat en demanar una reducció 
de la jornada per motius familiars 

Dificultat en absentar-se de la feina per 
resoldre assumptes particulars esporàdics 

Home 

Sense estudis i primaris 4,32 4,48 4,46 2,57 

Estudis secundaris 3,73 3,91 4,13 2,67 

Formació professional 3,68 4,00 4,44 2,42 

Estudis universitaris 2,62 3,02 3,41 1,53 

Total 3,62 3,88 4,13 2,33 

Dona 

Sense estudis i primaris 4,62 4,87 4,65 2,63 

Estudis secundaris 3,47 3,36 3,70 1,89 

Formació professional 2,86 3,09 3,20 2,41 

Estudis universitaris 2,80 3,19 3,30 2,16 

Total 3,31 3,49 3,62 2,20 

Total 

Sense estudis i primaris 4,43 4,62 4,53 2,59 

Estudis secundaris 3,62 3,68 3,94 2,33 

Formació professional 3,35 3,64 3,94 2,41 

Estudis universitaris 2,72 3,11 3,35 1,88 

Total 3,49 3,71 3,91 2,27 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: Mitjana (resultats de 0 a 10) 
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Per trams d’edat, la tendència mostrada és que, com més grans són les 
persones treballadores més dificultats tenen per demanar permisos 
relacionats amb la conciliació de la vida laboral i la familiar. En canvi, els 
joves declaren tenir més dificultat a absentar-se de la feina per resoldre 
assumptes particulars esporàdics, mesura que no està regulada a la 
LOIEDH, tot i que, aquest permís és el que menys problemes presenta 
segons les persones enquestades. 

En general, la població estrangera declara tenir més dificultats a l’hora de 
demanar permisos relacionats amb la conciliació de la vida laboral i la 
familiar. És significatiu, però, que concretament els homes de nacionalitat 
espanyola declarin tenir més dificultats per demanar una reducció de 
jornada per motius familiars que la resta. 

Les persones sense estudis o amb un nivell d’estudis primaris són les que 
declaren tenir més dificultats per demanar permisos relacionats amb la 
conciliació de la vida laboral i la familiar. En aquest tram de població, són 
les dones les que declaren tenir més dificultats. Les persones amb estudis 
universitaris són les que menys dificultats declaren, fet que pot tenir a 
veure amb els llocs de treball més o menys estables.  

Quant al tipus d’ocupació, observem en la taula que els homes que 
declaren tenir més dificultats per demanar permisos són els treballadors 
qualificats del sector agrari i el pesquer. Les dones amb més dificultats són 
les directives d’administració i empreses.  

És significatiu que la diferència es trobi en els permisos per absentar-se de 
la feina per resoldre assumptes particulars esporàdics, que no preveu la 
LOIEDH com a tal i que no s’hi té dret si no està regulat per conveni 
col·lectiu. En aquest cas, els homes treballadors no qualificats i les dones 
operadores d’instal·lacions i maquinària són els que mostren més 
dificultats per accedir-hi. 

Es fa palès que les dones necessiten assolir un nivell d’estudis més alt per 
poder gaudir millor de permisos relacionats amb la conciliació de la vida 
laboral i la familiar. 
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Taula 5.6.6. Valoració de la població ocupada del nivell de dificultat per sol·licitar diferents permisos. Per sexe i tipus d'ocupació (2008) 
 

  
Dificultat en demanar dies de permís 

sense sou per motius familiars 
Dificultat en demanar excedències 

per motius familiars 
Dificultat en demanar una reducció 
de la jornada per motius familiars 

Dificultat en absentar-se de la feina per 
resoldre assumptes particulars esporàdics 

Home 

Directius administració i empreses 4,87 5,04 5,32 1,88 
Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 2,62 3,04 3,25 1,76 
Tècnics i professionals de suport 2,79 3,11 3,57 1,72 
Empleats administratius 2,45 2,74 3,44 1,77 
Treballadors sector serveis 3,27 3,34 3,21 2,74 
Treballadors qualificats sector agrari i pesca 5,24 5,10 5,64 .. 
Treballadors manufactures, construcció i minería 4,06 4,44 4,66 2,30 
Operadors dinstal·lacions i maquinària 4,26 4,14 4,31 2,96 
Treballadors no qualificats 3,16 3,80 4,03 3,58 
Forces armades .. .. .. .. 
Total 3,62 3,88 4,13 2,33 

Dona 

Directius administració i empreses 4,75 5,57 5,24 1,57 
Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 2,43 2,95 3,06 2,29 
Tècnics i professionals de suport 2,89 3,18 3,09 2,25 
Empleats administratius 2,31 2,58 2,64 1,70 
Treballadors sector serveis 4,22 3,91 4,29 2,26 
Treballadors qualificats sector agrari i pesca .. .. .. .. 
Treballadors manufactures, construcció i minería 3,68 4,01 4,46 3,61 
Operadors dinstal·lacions i maquinària 3,92 3,52 3,82 2,94 
Treballadors no qualificats 3,74 4,01 4,06 1,81 
Forces armades .. .. .. .. 
Total 3,31 3,49 3,62 2,20 

Total 

Directius administració i empreses 4,83 5,18 5,30 1,79 
Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 2,52 2,99 3,15 2,05 
Tècnics i professionals de suport 2,84 3,14 3,32 2,01 
Empleats administratius 2,36 2,64 2,93 1,72 
Treballadors sector serveis 3,88 3,70 3,90 2,44 
Treballadors qualificats sector agrari i pesca 5,76 5,64 6,10 .. 
Treballadors manufactures, construcció i mineria 4,01 4,39 4,63 2,47 
Operadors dinstal·lacions i maquinària 4,18 4,00 4,20 2,96 
Treballadors no qualificats 3,47 3,91 4,04 2,68 
Forces armades .. .. .. .. 
Total 3,49 3,71 3,91 2,27 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: Mitjana (resultats de 0 a 10) 
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Taula 5.6.7.Població ocupada masculina segons si considera que sol·licitar el permís de 
maternitat a partir de la setena setmana afectaria la seva trajectòria professional per 
grups d'edat (2008) 

 
Sol·licitar el permís de maternitat afecta 

a la trajectòria professional (només homes) 

 
Si No No ho sap Total 

De 16 a 19 anys .. .. .. 100,0 

De 20 a 30 anys 20,2 57,6 22,2 100,0 

De 31 a 44 anys 28,9 51,0 20,1 100,0 

De 45 a 54 anys 19,4 57,9 22,8 100,0 

De 55 a 64 anys 20,8 59,9 19,3 100,0 

De 65 anys i més .. .. .. 100,0 

Total 23,8 54,7 21,6 100,0 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: percentatge 

El 54,7% dels homes declara que demanar el permís de maternitat a 
partir de la setena setmana no afectaria la seva trajectòria professional i 
un 23,8% creu que sí que l’afectaria. 

Per edats, els homes més grans, de 55 a 64 anys, declaren tenir menys 
problemes amb un 59,9%; per contra, els de 31 a 44 anys, en plena edat 
biològica per ser pares, mostren més preocupació en aquest sentit, amb un 
28,9% del total. 

Taula 5.6.8. Població ocupada masculina segons si considera que sol·licitar el permís de 
maternitat afectaria la seva trajectòria professional per nacionalitat (2008) 

 
Sol·licitar 

 
Si No No ho sap Total 

Espanyola 23,9 56,5 19,6 100,0 

Estrangera 22,5 39,7 37,9 100,0 

Total 23,8 54,7 21,6 100,0 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: percentatge 

Respecte a la nacionalitat dels homes que han respost l’enquesta, podem 
destacar el fet que el 56,5% dels homes de nacionalitat espanyola creu que 
no afectaria la seva trajectòria professional el fet de demanar el permís de 
maternitat a partir de la setena setmana, davant del 23,9% que creu que sí. 
Els homes de nacionalitat estrangera que declaren que consideren que 
podrien tenir problemes són un 22,5% i els que no són un 39,7%. 
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Taula 5.6.9. Població ocupada masculina segons si considera que sol·licitar el permís de 
maternitat a partir de la setena setmana afectaria la seva trajectòria profesional per 
nivell d'estudis (2008) 

 
Sol·licitar el permís de maternitat afecta 
trajectòria professional (només homes) 

 
Si No No ho sap Total 

Sense estudis i primaris 22,9 49,4 27,7 100,0 

Estudis secundaris 24,6 50,7 24,8 100,0 

Formació professional 23,4 57,3 19,2 100,0 

Estudis universitaris 23,8 63,4 12,8 100,0 

Total 23,8 54,7 21,6 100,0 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: percentatge 

Per nivell de formació assolit, és curiós comprovar que els homes amb 
nivell d’estudis universitaris són els que declaren que ho tindrien pitjor en 
la seva trajectòria professional si demanessin el permís de maternitat a 
partir de la setena setmana (un 23,8% que respon afirmativament), però 
també són el col·lectiu que majoritàriament declaren que no els afectaria 
(un 63,4%). 

Així mateix, els homes sense estudis o amb estudis primaris són els que 
en major mesura creuen que els afectaria, tant afirmativament (22,9%) 
com negativament (49,4%).    

Taula 5.6.10. Població ocupada masculina segons si considera que sol·licitar el permís de 
maternitat a partir de la setena setmana afectaria la seva trajectòria professional per 
grups professionals (2008) 

 
Sol·licitar el permís de maternitat afecta 
trajectòria professional (només homes) 

 
Si No No ho sap Total 

Directius administració i empreses .. 65,6 .. 100,0 

Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 26,2 63,4 .. 100,0 

Tècnics i professionals de suport 22,2 61,5 .. 100,0 

Empleats administratius .. 54,7 .. 100,0 

Treballadors sector serveis .. 57,7 .. 100,0 

Treballadors qualificats sector agrari i pesca .. 53,7 .. 100,0 

Treballadors manufactures, construcció i mineria 25,1 51,7 23,2 100,0 

Operadors dinstal·lacions i maquinària 27,2 47,0 25,8 100,0 

Treballadors no qualificats .. 36,0 35,4 100,0 

Forces armades .. .. .. 100,0 

Total 23,8 54,7 21,6 100,0 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: percentatge 

Els homes amb nivell d’ocupació més alt, directius d’administració i 
empresa, són els que declaren que tindrien menys problemes per 
compartir el permís de maternitat amb les seves companyes (un 65,6%); a 
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l’altra banda de l’escala, els treballadors no qualificats són els que menys 
creuen que els afectaria (un 36,0% que declaren que no), encara que un 
35,4% d’homes d’aquest mateix nivell de qualificació no sabria dir si 
l’afectaria o no.  

Les dades sobre els homes que creuen que sí que els afectaria per nivell 
d’ocupació no són significatives per al càlcul estadístic. 

Taula 5.6.11. Població ocupada femenina segons si considera que la maternitat l'ha 
perjudicada o la podria perjudicar en la seva trajectòria professional per edat (2008) 

 
La maternitat perjudica la seva trajectòria 
professional dins l'empresa (només dones) 

 
Si No Total 

De 16 a 19 anys .. .. 100 

De 20 a 30 anys 33,25 66,75 100 

De 31 a 44 anys 25,34 74,66 100 

De 45 a 54 anys 16,61 83,39 100 

De 55 a 64 anys .. 85,18 100 

De 65 anys i més .. 77,13 100 

Total 23,62 76,38 100 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: percentatge 

Les dones de 55 a 64 anys són les que creuen que la maternitat no les ha 
perjudicat (en un 85,2%) en la seva trajectòria professional. Les dones de 
20 a 30 anys són les que declaren que la maternitat les ha perjudicat més 
o podria fer-ho (amb un 32,2%); aquesta darrera dada resulta força 
rellevant des del punt de vista de trobar-se en plena època reproductiva, 
biològicament parlant, i de com es fa necessari seguir avançant en el ple 
desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats enfocades a la 
maternitat de les dones treballadores.  

Taula 5.6.12. Població ocupada femenina segons si considera que la maternitat l'ha 
perjudicada o la podria perjudicar en la seva trajectòria professional per nacionalitat 
(2008) 

 
La maternitat perjudica la seva trajectòria 
professional dins l'empresa (només dones) 

 
Si No Total 

Espanyola 22,76 77,24 100 

Estrangera .. 71,08 100 

Total 23,62 76,38 100 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: percentatge 

Les dones de nacionalitat espanyola declaren ho haver tingut problemes en 
la seva trajectòria professional o que no els tindrien per causa de la 
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maternitat en un 77,2% enfront del 71,1% que declaren les dones 
estrangeres. En aquest cas, la nacionalitat no és significativa per analitzar la 
valoració de les dones respecte a les dificultats en la maternitat i la carrera 
professional. 

Taula 5.6.13. Població ocupada femenina segons si considera que la maternitat l'ha 
perjudicada o la podria perjudicar en la seva trajectòria professional per nivell d'estudis 
(2008) 

 
La maternitat perjudica la seva trajectòria 
professional dins l'empresa (només dones) 

 
Si No Total 

Sense estudis i primaris 22,74 77,26 100,00 

Estudis secundaris 22,68 77,32 100,00 

Formació professional 26,11 73,89 100,00 

Estudis universitaris 23,31 76,69 100,00 

Total 23,62 76,38 100,00 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: percentatge 

És significativa la percepció de les dones quant al nivell d’estudis: les dones 
amb nivell d’estudis universitaris declaren amb un 76,7% que no han tingut 
o no tindrien problemes en la seva carrera professional a causa de la 
maternitat. I són les que tenen un nivell de formació professional, amb un 
26,1%, les que consideren que sí que els ha afectat o que els afectaria. 

Taula 5.6.14.Població femenina ocupada segons si considera que la maternitat l'ha 
perjudicada o la podria perjudicar en la seva trajectòria professional per tipus 
d'ocupació (2008) 

 
La maternitat perjudica la seva trajectòria 
professional dins l'empresa (només dones) 

 
Si No Total 

Directius administració i empreses .. 80,32 100 

Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 21,90 78,10 100 

Tècnics i professionals de suport 28,83 71,17 100 

Empleats administratius .. 76,19 100 

Treballadors sector serveis 21,21 78,79 100 

Treballadors qualificats sector agrari i pesca .. 55,10 100 

Treballadors manufactures, construcció i mineria .. 77,09 100 

Operadors dinstal·lacions i maquinària .. 71,55 100 

Treballadors no qualificats .. 79,35 100 

Forces armades .. .. .. 

Total 23,62 76,38 100 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball 

Unitats: percentatge 
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Igual que en el cas dels permisos, les dones amb un nivell de qualificació 
més alt (directives, d’administració i empreses), són les que declaren que 
serien o han estat menys perjudicades en la seva trajectòria professional 
pel fet de ser mares (un 80,3% ho declara), mentre que aquesta dada es 
redueix fins al 55,1% quan parlem de dones amb un nivell d’ocupació més 
baix: manufactureres, construcció i mineria.  

En aquest cas, les dades de resposta afirmativa desagregades per tipus 
d’ocupació no són estadísticament rellevants. 

En termes generals, i comparant dones i homes, resulta significatiu 
observar com les dones declaren que la maternitat no els ha afectat o no 
els afectaria en la seva trajectòria professional en major percentatge que 
els homes (un 76,4% de les dones i un 54,7% dels homes). En ambdós 
sexes, els trams d’edat de 55 a 64 anys, de nacionalitat espanyola, amb 
un nivell d’estudis universitaris i un nivell de qualificació alt són els que 
declaren haver estat els menys perjudicats de tots els grups de població 
ocupada.  

 

 

5.7. Representació sindical 

A través del qüestionari de l’Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball, 
hem extret informació que ens ha permès valorar el grau de satisfacció 
amb la representació sindical que mostra la població ocupada catalana. Cal 
dir que les dades de les quals disposem són referents a l’any 2008, les més 
recents disponibles. 

En general, podem dir que la proporció de persones treballadores 
afiliades és força baixa, ja que hi ha un 15,8% d’homes afiliats i un 12,9% 
de dones afiliades; cosa que representa un 14,6% del total de població 
ocupada a Catalunya el 2008. 

Per grups d’edat, és el de 45 a 54 anys el que presenta un índex més gran 
d’afiliació, gairebé 3 punts per sobre de la mitjana total: un 18,7%,  un 
21,2% d’homes i un 15,7% de dones. 

Destaquen els valors tan baixos de la població de 20 a 30 anys (6,2%), molt 
per sota de la mitjana total.   
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Taula 5.7.1. Població ocupada segons si està afiliada a algun sindicat per sexe i edat 
(2008) 
 

  
Sexe 

  
Home Dona Total 

De 16 a 19 anys 

Si .. .. .. 

No .. .. .. 

Total 100 100 100 

De 20 a 30 anys 

Si 5,2 7,4 6,2 

No 94,8 92,6 93,8 

Total 100 100 100 

De 31 a 44 anys 

Si 18,6 14,9 17,0 

No 81,4 85,1 83,0 

Total 100 100 100 

De 45 a 54 anys 

Si 21,2 15,7 18,7 

No 78,8 84,3 81,3 

Total 100 100 100 

De 55 a 64 anys 

Si 18,2 16,0 17,3 

No 81,8 84,0 82,7 

Total 100 100 100 

De 65 anys i més 

Si .. .. .. 

No .. .. .. 

Total 100 100 100 

Total 

Si 15,8 12,9 14,6 

No 84,2 87,1 85,5 

Total 100 100 100 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració.   

Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: Percentatge 

 

Taula 5.7.2. Població ocupada segons si està afiliada a algun sindicat per sexe i nivell 
d'estudis (2008) 
 

  
Sexe 

  
Home Dona Total 

Sense estudis i primaris 

Si 12,2 13,8 12,8 

No 87,8 86,2 87,2 

Total 100 100 100 

Estudis secundaris 

Si 16,2 8,3 12,8 

No 83,9 91,7 87,2 

Total 100 100 100 

Formació professional 

Si 20,9 10,5 16,7 

No 79,1 89,5 83,3 

Total 100 100 100 

Estudis universitaris 

Si 12,9 18,8 16,1 

No 87,1 81,2 83,9 

Total 100 100 100 

Total 

Si 15,8 12,9 14,6 

No 84,2 87,1 85,5 

Total 100 100 100 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. 

Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: Percentatge 

Segons el nivell d’estudis assolit, la presència les dones destaca en el nivell 
d’estudis universitaris, amb un 18,8% de dones afiliades d’aquest nivell, i 
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els homes, al nivell de formació professional, amb un 20,9% d’homes 
afiliats. 

En el nivell més baix, les persones ocupades sense estudis o estudis 
primaris, són les dones les que presenten valors més alts en afiliació, un 
13,8%, davant dels homes, que són un 12,2% del total.  

Aquesta tendència s’inverteix per als nivell d’estudis secundaris i formació 
professional, en què els homes són la majoria de les persones afiliades, 
però les dones tornen a ser majoria d’afiliades al nivell més alt: estudis 
universitaris, amb una diferència de 5,9 punts respecte als homes. 

Taula 5.7.3. Població ocupada segons si està afiliada a algun sindicat per sexe i grups 
professionals (2008) 
 

  
Sexe 

  
Home Dona Total 

Directius administració i empreses 

Si .. .. 5,0 

No 93,1 100,0 95,0 

Total 100 100 100 

Tècnics i professionals científics, intel·lectuals 

Si 16,0 27,1 22,1 

No 84,0 72,9 77,9 

Total 100 100 100 

Tècnics i professionals de suport 

Si 14,1 8,1 10,9 

No 85,9 91,9 89,1 

Total 100 100 100 

Empleats administratius 

Si 24,9 11,1 16,0 

No 75,1 88,9 84,0 

Total 100 100 100 

Treballadors sector serveis 

Si 15,7 10,5 12,4 

No 84,3 89,5 87,7 

Total 100 100 100 

Treballadors qualificats sector agrari i pesca 

Si .. .. .. 

No .. .. .. 

Total 100 100 100 

Treballadors manufactures, construcció i mineria 

Si 12,9 9,4 12,4 

No 87,1 90,6 87,6 

Total 100 100 100 

Operadors d'instal·lacions i maquinària 

Si 21,6 15,3 20,2 

No 78,4 84,7 79,8 

Total 100 100 100 

Treballadors no qualificats 

Si 16,9 12,0 14,3 

No 83,1 88,0 85,8 

Total 100 100 100 

Forces armades 

Si .. .. .. 

No .. .. .. 

Total 100 100 100 

Total 

Si 15,8 12,9 14,6 

No 84,2 87,1 85,5 

Total 100 100 100 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball.  

Unitats: Percentatge 

En general, és en la categoria de tècnics i professionals científics on es 
troben els índexs més alts de persones afiliades amb un 22,1% del total. És 
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també en aquestes categories on les dones presenten un índex més alt 
d’afiliació, amb un 27,1%. En canvi, els homes es concentren en les 
categories d’empleats administratius, amb un 24,9%. 

Taula 5.7.4. Població ocupada segons si està afiliada a algun sindicat per sexe i 
nacionalitat (2008). 
 

  
Sexe 

  
Home Dona Total 

Espanyola 

Si 16,9 14,0 15,6 

No 83,1 86,0 84,4 

Total 100 100 100 

Estrangera 

Si 6,9 6,3 6,6 

No 93,1 93,7 93,4 

Total 100 100 100 

Total 

Si 15,8 12,9 14,6 

No 84,2 87,1 85,5 

Total 100 100 100 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració.  

Enquesta de qualitat de vida en el treball Unitats: Percentatge 

 
 
Taula 5.7. 5. Població ocupada segons si ha estat afiliada a algun sindicat alguna vegada 
per sexe i edat (2008) 
 

Sexe 

  
Home Dona Total 

De 16 a 19 anys 

Si .. .. .. 

No .. .. .. 

Total 100 100 100 

De 20 a 30 anys 

Si 4,2 4,0 4,1 

No 95,8 96,0 95,9 

Total 100 100 100 

De 31 a 44 anys 

Si 5,7 4,6 5,2 

No 94,3 95,4 94,8 

Total 100 100 100 

De 45 a 54 anys 

Si 20,5 14,3 17,7 

No 79,5 85,7 82,3 

Total 100 100 100 

De 55 a 64 anys 

Si 24,1 7,2 17,6 

No 75,9 92,8 82,4 

Total 100 100 100 

De 65 anys i més 

Si .. .. .. 

No .. .. .. 

Total 100 100 100 

Total 

Si 10,6 6,6 8,8 

No 89,4 93,4 91,2 

Total 100 100 100 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. 

Enquesta de qualitat de vida en el treball.  Unitats: Percentatge 

En aquest punt és evident la diferència d’afiliació entre persones 
treballadores de nacionalitat estrangera i espanyola, que és de 9 punts (els 
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primers representen un 6,6% i els segons un 15,6%), dels quals, les dones 
de totes les nacionalitats són les que presenten menors percentatges 
d’afiliació. 

De les persones que en el moment de respondre l’enquesta no estaven 
afiliades, davant de la pregunta de si ho havien estat alguna vegada, ens 
trobem amb un 8,8% de la població ocupada que va deixar d’estar afiliada 
a un sindicat, un 10,6% d’homes i un 6,6% de dones.      

Per edats, cal destacar que les persones més grans de 45 anys afirmen 
haver estat afiliades alguna vegada a un sindicat, amb més del 17%. Els 
homes de 55 a 64 anys, amb un 24,1%, són els que més han deixat d’estar 
afiliats a un sindicat, juntament amb les dones de 45 a 54 anys, amb un 
14,3%. 

En aquesta taula s’evidencia la tasca d’afiliació que queda per fer entre els 
joves, especialment els menors de 30 anys, que presenten percentatges 
menors del 8% de persones afiliades.    

Taula 5.7. 6. Població ocupada segons si ha estat afiliada a algun sindicat alguna vegada 
per sexe i nivell d'estudis (2008) 
 

   
Sexe 

   
Home Dona Total 

Sense estudis 
i primaris 

Ha estat afiliat  
alguna vegada 

Si 17,7 3,7 12,6 

No 82,3 96,3 87,4 

Total 100 100 100 

Estudis secundaris 
Ha estat afiliat  
alguna vegada 

Si 11,4 8,0 9,9 

No 88,6 92,0 90,1 

Total 100 100 100 

Formació professional 
Ha estat afiliat  
alguna vegada 

Si 6,7 6,0 6,4 

No 93,3 94,0 93,6 

Total 100 100 100 

Estudis universitaris 
Ha estat afiliat  
alguna vegada 

Si 6,1 7,1 6,6 

No 93,9 92,9 93,4 

Total 100 100 100 

Total 
Ha estat afiliat  
alguna vegada 

Si 10,6 6,6 8,8 

No 89,4 93,4 91,2 

Total 100 100 100 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. 

Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: Percentatge 

Són les persones amb un nivell d’estudis més baix, primaris o sense 
estudis, les que declaren majoritàriament haver estat afiliades en algun 
moment a un sindicat amb un 12,6%, un 17,7% d’homes i un 3,7% de 
dones.    
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Les dones que majoritàriament han deixat d’estar afiliades són les que 
tenen un nivell d’estudis secundaris, amb un 8,0%. 

Taula 5.7.7. Població ocupada segons si ha estat afiliada a algun sindicat alguna vegada 
per sexe i nacionalitat (2008) 
 

  
Sexe 

  
Home Dona Total 

Espanyola 

Si 11,6 7,1 9,6 

No 88,4 92,9 90,4 

Total 100 100 100 

Estrangera 

Si 3,1 3,8 3,4 

No 96,9 96,2 96,6 

Total 100 100 100 

Total 

Si 10,6 6,6 8,8 

No 89,4 93,4 91,2 

Total 100 100 100 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball.  

Unitats: Percentatge 

En aquest punt es veu clarament com són els homes de nacionalitat 
espanyola els que majoritàriament han estat afiliats a un sindicat alguna 
vegada i que no ho estaven en el moment de respondre l’enquesta, amb 
un 11,6%. 

Taula 5.7.8. Coneixement  de l'activitat sindical de la població ocupada per sexe i edat 
(2008). 
 

  Home Dona Total 

De 16 a 19 anys .. .. .. 

De 20 a 30 anys 2,7 3,0 2,8 

De 31 a 44 anys 3,2 3,0 3,1 

De 45 a 54 anys 3,7 3,1 3,4 

De 55 a 64 anys 3,3 2,4 3,0 

De 65 anys i més .. .. .. 

Total 3,2 2,9 3,0 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració.  

Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: mitjana (0 mínim, 10 màxim) 

Tenint en compte que els valors van de 0 el mínim i 10 el màxim, quant a 
coneixement de l’activitat sindical, els resultats, menors de 3,5 en tots els 
casos, evidencien el poc coneixement de la tasca sindical de les persones 
ocupades a Catalunya el 2008. 

En general, és la població més jove, menor de 30 anys, la que declara 
tenir menys coneixements, amb un valor de 2,8. Per contra, els que 
declaren tenir més coneixement estan en la franja de 45 a 54 anys, tant en 
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dones com en homes, amb un valor de 3,4 global (3,1 les dones i 3,7 els 
homes). 

Taula 5.7.9. Coneixement de l'activitat sindical de la població ocupada per sexe i nivell 
d'estudis (2008) 
 

  
Mitjana 

Home 

Sense estudis i primaris 2,5 

Estudis secundaris 3,1 

Formació professional 3,1 

Estudis universitaris 4,0 

Total 3,2 

Dona 

Sense estudis i primaris 2,2 

Estudis secundaris 2,3 

Formació professional 3,1 

Estudis universitaris 3,8 

Total 2,9 

Total 

Sense estudis i primaris 2,4 

Estudis secundaris 2,7 

Formació professional 3,1 

Estudis universitaris 3,9 

Total 3,0 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. 

 Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: mitjana (0 mínim, 10 màxim) 

Quant al nivell d’estudis, es constata que, a més nivell d’estudis més 
coneixement de la tasca sindical té la població ocupada. Amb valors de 
2,4 per a les persones ocupades sense estudis o estudis primaris i 3,9 per 
als que tenen estudis universitaris, continuen sent valors molts baixos. 

Taula 5.7.10. Coneixement de l'activitat sindical de la població ocupada per sexe i 
nacionalitat (2008) 
 

  
Mitjana 

Home 

Espanyola 3,3 

Estrangera 1,7 

Total 3,2 

Dona 

Espanyola 3,2 

Estrangera 1,3 

Total 2,9 

Total 

Espanyola 3,3 

Estrangera 1,5 

Total 3,0 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració.  

Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: mitjana (0 mínim, 10 màxim) 

A partir de la taula s’observa que són les persones de nacionalitat 
estrangera les que menys coneixement declaren de l’activitat sindical, amb 
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un valor d’1,5, enfront de 3,2 que declaren les persones ocupades de 
nacionalitat espanyola. 

Taula 5.7.11. Coneixement de l'activitat sindical de la població ocupada per sexe i grups 
professionals (2008) 
 

  
Mitjana 

Home 

directius administració i empreses 2,6 

tècnics i professionals científics, intel·lectuals 4,0 

tècnics i professionals de suport 3,4 

empleats administratius 3,9 

treballadors sector serveis 3,3 

treballadors qualificats sector agrari i pesca 2,7 

treballadors manufactures, construcció i mineria 2,7 

operadors dinstal·lacions i maquinària 3,4 

treballadors no qualificats 2,9 

forces armades .. 

Total 3,2 

Dona 

directius administració i empreses 2,4 

tècnics i professionals científics, intel·lectuals 4,1 

tècnics i professionals de suport 3,6 

empleats administratius 2,8 

treballadors sector serveis 2,2 

treballadors qualificats sector agrari i pesca .. 

treballadors manufactures, construcció i mineria 2,7 

operadors dinstal·lacions i maquinària 2,9 

treballadors no qualificats 1,8 

forces armades .. 

Total 2,9 

Total 

directius administració i empreses 2,5 

tècnics i professionals científics, intel·lectuals 4,0 

tècnics i professionals de suport 3,5 

empleats administratius 3,2 

treballadors sector serveis 2,6 

treballadors qualificats sector agrari i pesca 2,3 

treballadors manufactures, construcció i mineria 2,7 

operadors dinstal·lacions i maquinària 3,3 

treballadors no qualificats 2,3 

forces armades .. 

Total 3,0 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. 

Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: mitjana (0 mínim, 10 màxim) 

Segons el tipus d’ocupació, les categories de treballadors no qualificats i 
treballadors qualificats del sector agrari i el de la pesca són els que 
declaren tenir menys coneixement de la tasca sindical, amb un valor de 2,3 
per a cada un. 

Els valors més alts els trobem en les categories de tècnics i professionals 
científics i intel·lectuals, amb un 4,0, concretament un 4,1 per a les dones 
i un 4,0 per als homes. 
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Les dones treballadores no qualificades, amb un 1,8, són les que declaren 
un menor coneixement, i els homes amb menys coneixements els trobem 
en la categoria més alta de directius d’administració i empreses, amb un 
2,6. 

Taula 5.7. 12. Valoració d'alguns aspectes de l'activitat sindical a l'empresa de la 
població ocupada per sexe i edat (2008) 
 

  

Valoració de la representació  
i defensa dels interessos pels  

sindicats 

Valoració del volum  
d'activitat sindical a  

l'empresa 

Valoració de beneficis  
laborals que s'obtenen  

pel fet d'estar afiliat 

Valoració de beneficis  
laborals que s'obtenen  

pels sindicat a l'empresa  
o organització 

Home 

De 16 a 19 anys .. .. .. .. 

De 20 a 30 anys 5,4 5,1 4,3 4,4 

De 31 a 44 anys 5,1 4,6 4,3 4,1 

De 45 a 54 anys 5,3 5,2 4,2 4,8 

De 55 a 64 anys 5,2 4,8 4,2 4,2 

De 65 anys i més .. .. .. .. 

Total 5,2 4,9 4,3 4,4 

Dona 

De 16 a 19 anys .. .. .. .. 

De 20 a 30 anys 5,8 5,2 4,7 5,2 

De 31 a 44 anys 5,1 4,6 4,0 4,4 

De 45 a 54 anys 5,4 5,0 3,8 4,2 

De 55 a 64 anys .. .. .. .. 

De 65 anys i més .. .. .. .. 

Total 5,3 4,8 4,0 4,5 

Total 

De 16 a 19 anys .. .. .. .. 

De 20 a 30 anys 5,6 5,1 4,5 4,8 

De 31 a 44 anys 5,1 4,6 4,2 4,2 

De 45 a 54 anys 5,4 5,1 4,0 4,5 

De 55 a 64 anys 5,2 4,5 3,7 4,2 

De 65 anys i més .. .. .. .. 

Total 5,3 4,8 4,2 4,4 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. 

Enquesta de qualitat de vida en el treball. Unitats: mitjana (0 mínim, 10 màxim) 

En aquest apartat es demana que, només si la persona ocupada coneix 
l’activitat sindical, valori aspectes de l’activitat sindical a la seva empresa o 
organització, com ara la representació i la defensa dels seus interessos per 
part dels sindicats, el volum d’activitat sindical a la seva empresa, els 
beneficis laborals que s’obtenen pel fet d’estar afiliat o afiliada i els 
beneficis laborals obtinguts pels sindicats a la seva empresa o organització. 

Respecte a l’ítem de la representació i la defensa dels interessos de la 
persona treballadora pel sindicat, aquest és el més ben valorat dels 
quatre amb valors superiors a 5, d’un màxim de 10. Concretament són les 
dones de 20 a 30 anys les que millor consideren que el sindicat les 
representa i defensa amb un 5,8. Els homes d’aquesta franja d’edat també 
valoren positivament aquest ítem, amb una puntuació de 5,4 de mitjana. 
En canvi, les persones ocupades de la franja d’edat següent, de 31 a 44 
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anys, declaren els pitjors valors, amb un 5,1 tant per a dones com per a 
homes. 

A la pregunta del volum d’activitat sindical a la seva empresa també 
trobem valors molts ajustats, al voltant del 5. Els valors més positius els 
trobem en les dones de 20 a 30 anys, amb un 5,2, com els homes de 45 a 
54 anys. Els pitjors valors són declarats per les persones de 55 a 64 anys, 
amb un valor de 4,5 i les dones i homes de 31 a 44 anys, amb un valor de 
4,6 en ambdós casos. 

Respecte a la valoració dels beneficis laborals que s’obtenen pel fet d’estar 
afiliat/ada a un sindicat, es declaren valors molt baixos i per sota de 5. Són 
les persones ocupades de 20 a 30 anys les que presenten un valor més alt 
amb un 4,5. Concretament, les dones d’aquesta franja d’edat declaren un 
4,7 de mitjana i els homes un 4,3. 

Finalment, sobre l’ítem respecte als beneficis laborals obtinguts pels 
sindicats a la seva empresa o organització, la mitjana total està en un valor 
de 4,4, i és el valor més baix del total un 4,2, declarat per les persones 
ocupades de 55 a 64 anys. Encara que són els homes de 31 a 44 anys, els 
que ho valoren més negativament amb un 4,1. El valor més positiu està en 
les dones de 20 a 30 anys, amb un 5,2 de mitjana (el valor més alt 
d’aquesta sèrie). 

Taula 5.7.13. Valoració d'alguns aspectes de l'activitat sindical a l'empresa de la població 
ocupada per sexe i nivell d'estudis (2008) 
 

  

Valoració de la representació  
i defensa dels interessos pels  

sindicats 

Valoració del volum  
d'activitat sindical a  

l'empresa 

Valoració de beneficis  
laborals que s'obtenen  

pel fet d'estar afiliat 

Valoració de beneficis  
laborals que s'obtenen  

pels sindicat a l'empresa  
o organització 

Home 

Sense estudis i primaris 5,2 4,7 4,5 4,3 

Estudis secundaris 5,3 4,6 4,3 4,2 

Formació professional 5,2 4,9 3,9 4,3 

Estudis universitaris 5,2 5,3 4,4 4,6 

Total 5,2 4,9 4,3 4,4 

Dona 

Sense estudis i primaris 5,4 4,9 4,4 4,7 

Estudis secundaris 4,8 4,3 3,5 3,6 

Formació professional 5,2 5,0 4,0 4,6 

Estudis universitaris 5,7 4,9 4,3 5,0 

Total 5,3 4,8 4,0 4,5 

Total 

Sense estudis i primaris 5,3 4,8 4,4 4,4 

Estudis secundaris 5,1 4,5 4,0 4,0 

Formació professional 5,2 5,0 4,0 4,4 

Estudis universitaris 5,5 5,1 4,3 4,8 

Total 5,3 4,8 4,2 4,4 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball. 

Unitats: mitjana (0 mínim, 10 màxim) 
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Taula 5.7.14. Valoració d'alguns aspectes de l'activitat sindical a l'empresa de la població ocupada per sexe i grups professionals (2008) 
 

  

Valoració de la representació 
i defensa dels interessos pels 

sindicats 

Valoració del volum 
d'activitat sindical a 

l'empresa 

Valoració de beneficis 
laborals que s'obtenen 

pel fet d'estar afiliat 

Valoració de beneficis 
laborals que s'obtenen pels sindicat 

a l'empresa o organització 

Home 

directius administració i empreses 5,4 5,1 .. 5,0 
tècnics i professionals científics, intel·lectuals 5,6 5,6 4,5 4,6 
tècnics i professionals de suport 5,0 4,9 3,9 4,6 
empleats administratius 5,4 5,1 4,0 4,3 
treballadors sector serveis 5,2 4,2 4,5 4,2 
treballadors qualificats sector agrari i pesca .. .. .. .. 
treballadors manufactures, construcció i minería 4,9 4,5 3,5 3,8 
operadors dinstal·lacions i maquinària 5,4 4,8 4,6 4,3 
treballadors no qualificats 5,1 4,9 5,0 4,8 
forces armades .. .. .. .. 
Total 5,2 4,9 4,3 4,4 

Dona 

directius administració i empreses .. .. .. .. 
tècnics i professionals científics, intel·lectuals 5,9 4,8 4,4 5,0 
tècnics i professionals de suport 5,2 4,7 4,0 4,6 
empleats administratius 5,4 5,2 3,9 4,5 
treballadors sector serveis 4,7 4,4 3,5 3,6 
treballadors qualificats sector agrari i pesca .. .. .. .. 
treballadors manufactures, construcció i minería .. .. .. .. 
operadors dinstal·lacions i maquinària .. .. .. .. 
treballadors no qualificats 5,3 4,9 4,4 4,8 
forces armades .. .. .. .. 
Total 5,3 4,8 4,0 4,5 

Total 

directius administració i empreses 5,6 5,1 5,1 5,1 
tècnics i professionals científics, intel·lectuals 5,8 5,1 4,4 4,9 
tècnics i professionals de suport 5,1 4,8 4,0 4,6 
empleats administratius 5,4 5,2 3,9 4,4 
treballadors sector serveis 4,9 4,3 4,0 3,9 
treballadors qualificats sector agrari i pesca .. .. .. .. 
treballadors manufactures, construcció i minería 4,9 4,3 3,5 3,8 
operadors dinstal·lacions i maquinària 5,2 4,9 4,4 4,2 
treballadors no qualificats 5,2 4,9 4,7 4,8 
forces armades .. .. .. .. 
Total 5,3 4,8 4,2 4,4 

Font: Idescat, Departament de Treball i Ministeri de Treball i Immigració. Enquesta de qualitat de vida en el treball. 

Unitats: mitjana (0 mínim, 10 màxim) 
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Són les persones ocupades del nivell d’estudis universitaris les que més 
bé valoren cada pregunta plantejada; així, valoren amb un 5,3 de mitjana 
la representació i la defensa dels seus interessos per part del sindicat, amb 
un 5,1 el volum d’activitat sindical a la seva empresa, amb un 4,3 els 
beneficis laborals que obtenen pel fet d’estar afiliat/ada a un sindicat i amb 
un 4,8 els beneficis laborals obtinguts pels sindicats a la seva empresa o 
organització. 

La millor puntuació la trobem en les dones amb estudis universitaris, amb 
un 5,7 respecte a la pregunta de com valora la representació i la defensa 
dels seus interessos pel sindicat. En canvi, el valor més negatiu és d’un 3,5, 
i el presenten les dones amb un nivell d’estudis secundaris davant la 
pregunta de com valoren els beneficis laborals que obtenen pel fet d’estar 
afiliada a un sindicat. 

Els homes amb un nivell d’estudis secundaris valoren més positivament la 
tasca de la representació i la defensa dels seus interessos pel sindicat, 
amb un valor de 5,3 de mitjana. Amb aquesta mateixa puntuació valoren 
el volum d’activitat sindical a la seva empresa els homes amb estudis 
universitaris. La puntuació més baixa, en els homes, la trobem en els que 
tenen estudis secundaris davant la valoració respecte als beneficis laborals 
obtinguts pels sindicats a la seva empresa o organització, amb un 4,2. 

En general, són les persones treballadores de les categories més altes 
(directius d’administració i empreses i tècnics i professionals científics i 
intel·lectuals) les que declaren una valoració més alta a les quatre 
preguntes plantejades, amb valors per sobre de la mitjana total per a cada 
ítem valorat sobre la tasca sindical al lloc de treball. 

Els valors més baixos, per sota de la mitjana total, els trobem en les 
categories de treballadors de manufactures, construcció i mineria, així com 
de treballadors del sector serveis. 

Amb totes aquestes dades, es fa palès l’ampli marge que queda per poder 
arribar als centres de treball del nostre territori i explicar la tasca sindical 
i els beneficis d’estar afiliat o afiliada a un sindicat per a una millora de la 
qualitat de l’ocupació catalana. 
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6. El mercat de treball a nivell territorial 

 

 

6.1. Anàlisi provincial 

En aquest apartat analitzem el mercat de treball català a nivell provincial, 
ja que, donada la situació de crisi econòmica actual, s’ha considerat 
especialment important analitzar-lo des del punt de vista territorial. Per 
aquest motiu es dedica un apartat íntegre a visualitzar les principals 
similituds i diferències que es donen per províncies pel que fa als diversos 
elements que formen part de l’àmbit objecte del nostre estudi. 

Així doncs, l’estudi del mercat de treball per províncies ens mostra una 
diversitat de situacions que atorguen un protagonisme concret als 
territoris. L’objectiu d’aquest apartat és identificar les característiques de 
cadascun dels territoris en funció de les dades de l’Enquesta de Població 
Activa (EPA), de la població activa, l’ocupada, l’aturada de 16 a 64 anys i, 
per últim, la població assalariada de 16 i més anys. 

Es fan paleses les limitacions metodològiques implícites a l’EPA, les quals 
impedeixen un nivell de desagregació de la unitat territorial inferior a la 
província. Malgrat aquesta limitació, s’ha optat per afegir un resum de 
l’atur registrat a les comarques catalanes amb dades de les oficines del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.  

El fet de fer ús de dues fonts de dades diferents (l’EPA per a les províncies i 
l’atur registrat per a les comarques) implica la possibilitat d’obtenir 
resultats lleugerament diferents. L’EPA és una enquesta que recull dades 
extrapolables a tota la població. En canvi, l’atur registrat identifica les 
persones aturades que estan inscrites, en un moment concret, a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya.  

Una de les conclusions a les quals s’arriba en aquest apartat, un cop 
analitzades totes les dades relacionades amb l’àmbit del mercat de treball, 
és que la província de Barcelona continua sent la província amb un major 
pes específic en el mercat de treball català. No obstant això, s’han 
modificat alguns indicadors que anteriorment havien afavorit la regió de 
la capital catalana.  

 

 



164 
   

Activitat 

La província de Barcelona concentra gairebé tres quartes parts (73,3%) de 
la població activa catalana en el quart trimestre de 2009, el 0,6% més 
respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Per tant, la desigualtat en la 
distribució territorial de la població activa continua sent una realitat, amb 
la província de Barcelona al capdavant. Pel que fa a la proporció de 
població activa de 16 a 64 anys de Girona i Tarragona, és força similar (el 
10,2% i el 10,7%, respectivament). La província de Lleida té el percentatge 
de població activa més baix de tot el territori (5,8%).  

Cal destacar que les variacions percentuals del quart trimestre de 2009, 
respecte al mateix trimestre de l’any anterior, indiquen que la població 
activa ha disminuït a totes quatre províncies. Barcelona ha estat la 
província que ha sofert una disminució menor, amb l’1,2%. Tarragona, en 
canvi, ha patit una disminució major respecte a la resta de províncies 
(5,9%), que traduït en xifres absolutes són 25.228 persones actives menys.  

Per tant, es pot afirmar que es donen diferències significatives respecte a 
les dades dels trimestres de 2007 i 2008, a les quals es feia referència en 
l’informe anterior. Així com la població activa en el quart trimestre de 2008 
augmentava en totes les províncies (excepte a Barcelona), respecte al 
quart trimestre del 2007, es dóna el fenomen contrari, si s’observen les 
dades del quart trimestre dels anys 2008 i 2009, ja que la població activa 
disminueix en tots els casos. Un dels factors que expliquen aquest canvi és 
la conjuntura actual, caracteritzada per la crisi econòmica.  

A banda, si analitzem les taxes d’activitat calculades a partir de les xifres 
presentades anteriorment, podem dir que en totes les províncies es 
produeix una disminució d’aquestes taxes durant el quart trimestre de 
2009 respecte al mateix trimestre de 2008. La demarcació que té una taxa 
d’activitat superior en el quart trimestre de 2009 és Lleida (78,4%), amb un 
decreixement de gairebé 3 punts respecte a l’any anterior.  

Taula 6.1.1. Variació absoluta i percentual de la població activa de 16 a 64 anys per 
províncies (4t trim. 2008-2009) 
 

 
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació  
Absoluta 

Variació 
Percentual 

Lleida 221.458 216.108 -5.350 -2,4 

Girona 396.304 382.906 -13.398 -3,4 

Tarragona 427.125 401.897 -25.228 -5,9 

Barcelona 2.783.767 2.749.189 -34.578 -1,2 

Total 3.828.654 3.750.100 -78.554 -12,9 

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

De la mateixa manera, a finals de 2009 el territori tarragoní experimenta 
una disminució de poc més de dos punts percentuals, amb una taxa 
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d’activitat del 75,4%. En el gràfic que ve a continuació també observem 
com les variacions de la taxa d’activitat a la província de Barcelona són 
menys notòries que en la resta de territoris, ja que finalitza l’any 2009 amb 
una taxa que és 0,7 punts inferior a la de 2008.  

Si tenim en compte que la taxa d’activitat pel total de Catalunya és del 
77%, totes les províncies del territori català finalitzen l’any 2009 amb 
taxes superiors a la mitjana catalana –excepte la província de Tarragona, 
que està 1,64 punts percentuals per sota d’aquesta. Cal assenyalar que és 
la província de Lleida la que presenta la taxa més elevada respecte a la 
mitjana catalana, amb gairebé 1,5 punts percentuals per sobre d’aquesta. 
Barcelona i Tarragona se situen per sota amb diferències interanuals 
negatives de -0,1 i -0,9 respectivament.  

Gràfic 6.1.2. Taxa d'activitat de 16 a 64 anys per províncies (4t trimestre 2008 i 4t 
trimestre 2009) 

 

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

Sobre l’anàlisi de les dades de la població activa de 16 a 64 anys 
desagregades per sexe, s’assenyala que, a finals de 2009, la població 
masculina ha disminuït en -72.638 persones respecte al quart trimestre de 
2008. En canvi, la femenina també ha disminuït però només en -5.917 
efectius. Per a ambdós sexes, la demarcació de Tarragona és la que 
experimenta una disminució més forta, amb gairebé el -7% per sota de la 
mitjana catalana pel que fa a la població activa masculina, i el -4,7% de la 
població activa femenina. 

72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0

Barcelona

Girona

Lleida 

Tarragona

4t trim 2009 4t trim 2008
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Si observem la mitjana catalana, veiem com, en el quart trimestre de 2009, 
la població activa masculina decreix en poc menys del -3,5%, i la femenina 
en el -0,3% respecte a finals de 2008. En la mateixa línia, i comparant amb 
la mitjana catalana masculina, Barcelona i Lleida són les úniques províncies 
que obtenen una variació percentual lleugerament per sobre de la catalana 
(-2,7% i -1,8% respectivament). Per al cas de la femenina, és només la 
província de Barcelona la que presenta una variació percentual (0,5%) per 
sobre de la mitjana catalana (-0,3%).  

La població activa catalana ha disminuït en -78.555 actius, dels quals el 
92,5% són actius masculins. Es pot dir que es dóna també un desequilibri 
entre ambdós sexes, a causa del predomini del gènere masculí en el mercat 
laboral. Per tant, s’entén que aquest ha de ser el col·lectiu més afectat per 
la crisi econòmica.  

Taula 6.1.3. Variació absoluta i percentual de la població activa de 16 a 64 anys per 
províncies i per sexe (4t trim. 2008-2009) 
 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació 
Absoluta 

Variació 
Percentual 

Homes 

Barcelona 1.530.654 1.489.220 -41.434 -2,7% 

Girona 233.578 221.245 -12.333 -5,3% 

Lleida 125.278 122.987 -2.291 -1,8% 

Tarragona 244.961 228.381 -16.580 -6,8% 

Total 2.134.471 2.061.833 -72.638 -3,4% 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació 
Absoluta 

Variació 
Percentual 

Dones 

Barcelona 1.253.113 1.259.969 6.856 0,5% 

Girona 162.727 161.661 -1.066 -0,7% 

Lleida 96.180 93.121 -3.059 -3,2% 

Tarragona 182.164 173.516 -8.648 -4,7% 

Total 1.694.184 1.688.267 -5.917 -0,3% 

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

L’anàlisi de les taxes d’activitat per sexe ens indica la disminució de totes 
les províncies, a excepció de les dones actives de la província de Girona i 
Barcelona, que a finals de 2009 augmenten en 1,4 i 0,1 punts percentuals 
respecte al quart trimestre de 2008. Tal com s’observa en la taula que 
apareix a continuació, durant el quart trimestre de 2009 les demarcacions 
de Lleida i Girona són les dues províncies que tenen les taxes d’activitat 
masculina més elevades del territori català (87,3% i 85,1% 
respectivament). En canvi, les taxes d’activitat femenines més altes les 
tenen les demarcacions de Barcelona i Girona (el 70,5% i el 69,8% 
respectivament).  

Sobre la diferència que existeix entre ambdues taxes, cal destacar la 
província de Lleida, on el diferencial entre les taxes d’activitat és el més 
elevat, amb poc més de 18 punts de diferència entre els actius masculins 
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(gairebé 9 de cada 10 homes en edat de treballar són actius) i el 69,1% de 
la taxa femenina. La desproporció entre les taxes d’activitat per sexe també 
és molt elevada a Girona, amb una mica més de 15 punts percentuals de 
distància, de manera que la taxa masculina se situa en el 85,1% i la 
femenina en el 69,8%. 

Taula 6.1.4. Diferència en punts percentuals de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys per 
províncies i per sexe (4t trim. 2008-2009) 
 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació en punts 
percentuals 

Homes 

Barcelona 85,2 83,7 -1,4 

Girona 89,5 85,1 -4,4 

Lleida 88,0 87,3 -0,8 

Tarragona 86,9 82,4 -4,4 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació en punts 
percentuals 

Dones 

Barcelona 70,4 70,5 0,1 

Girona 68,4 69,8 1,4 

Lleida 74,1 69,1 -4,9 

Tarragona 67,8 67,7 -0,1 

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

 

 

Ocupació 

La distribució de la població ocupada catalana a finals de 2009 segueix el 
model analitzat per la població activa. Poc menys de tres quartes parts de 
les persones ocupades catalanes es troben a la província de Barcelona 
(73,4%). Una mica més del 20% es concentra a les províncies de 
Tarragona i Girona (10,6% i 9,9% respectivament) i el 6% a la demarcació 
de Lleida.  

Si observem l’evolució interanual de la població ocupada a Catalunya, 
comprovem que, durant el quart trimestre de l’any 2009, la població 
ocupada disminueix en tot el territori català. La província que ha patit una 
major disminució de les persones ocupades és Tarragona, ja que l’any 2009 
té 37.447 persones ocupades menys, xifra que suposa el 10,2% menys que 
el mateix trimestre de l’any anterior. En segon lloc, trobem la demarcació 
de Girona, que perd 30.945 persones ocupades a finals de 2009 respecte a 
l’any anterior, és a dir, experimenta una disminució interanual del 9,1%. 
Finalment, Barcelona i Lleida també comptabilitzen una pèrdua de 
persones ocupades (-182.918 i -14.432, respectivament), cosa que vol dir 
un decreixement interanual del -7,4% i el -7,1%, respectivament.  
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La reducció interanual del total de persones ocupades a Catalunya a finals 
del 2009 es manifesta amb 265.742 persones ocupades menys que a l’any 
anterior. Les variacions percentuals de l’any 2009 respecte al 2008 són 
negatives en totes les províncies i si les comparem amb la mitjana 
catalana (-7,9%) veiem com les demarcacions de Tarragona i Girona estan 
per sobre d’aquesta (-10,2% i -9,1% respectivament). Per contra, durant 
el període objecte d’estudi, a les províncies de Barcelona i Lleida, la 
població ocupada ha baixat en menor mesura que en les dues primeres (-
7,4% i -7,1%, respectivament).  

 

Taula 6.1.5. Variació absoluta i percentual de la població ocupada de 16 a 64 anys per 
províncies (4t trim. 2008-2009) 
 

 
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació  
Absoluta 

Variació  
Percentual 

Barcelona 2.462.994 2.280.076 -182.918 -7,4% 

Girona 339.891 308.946 -30.945 -9,1% 

Lleida 201.949 187.517 -14.432 -7,1% 

Tarragona 368.048 330.601 -37.447 -10,2% 

Total 3.372.882 3.107.140 -265.742 -7,9% 

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

 

En el gràfic següent podem observar les fluctuacions de les taxes 
d’ocupació en cada territori. En la mateixa línia del que s’afirmava 
anteriorment, a finals de 2009, totes les províncies presenten una 
disminució de la seva taxa d’ocupació respecte a l’any anterior. Visualment, 
el gràfic ens mostra que a la província de Lleida és on es dóna una 
disminució percentual més elevada, amb una variació negativa de gairebé -
13 punts percentuals respecte a l’any anterior. A la resta de províncies 
existeix una disminució que gira al voltant dels -5 punts percentuals, 
respecte al quart trimestre de 2008.  

Pel que fa a l’anàlisi dels nombres absoluts per sexe, hem de destacar les 
diferències existents en les seves variacions. Tot i que la disminució 
d’ocupació al llarg de 2009 és comuna en ambdós sexes, per a les dones 
suposa el 29% del total de persones ocupades (77.155 menys), mentre 
que en el cas dels homes suposa el 71% (188.587 menys). Alhora és 
important posar èmfasi en el fet que de la pèrdua de 265.742 persones 
ocupades, 188.587 són homes, dels quals, 130.081 pertanyen a la 
província de Barcelona.  
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Gràfic 6.1.6. Taxa d’ocupació de 16 a 64 anys per províncies (4t trimestre 2008 i 4t 
trimestre 2009) 

 

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

Si observem les taules que es presenten a continuació, ens adonem que la 
pèrdua d’ocupació afecta sobretot el gènere masculí, ja que la caiguda de 
població masculina ha estat de -10,1 punts. Mentre que la variació 
percentual de la població ocupada femenina del total de Catalunya és del -
5,1%, que, traduït en xifres, suposa una disminució, a finals de l’any 2009, 
de 77.155 dones ocupades menys respecte a l’any anterior. Més de dues 
terceres parts d’aquesta pèrdua de dones ocupades se situa a la 
demarcació de la província de Barcelona.  

Taula 6.1.7. Variació absoluta i percentual de la població ocupada de 16 a 64 
anys per províncies i sexe (4t trim. 2008-2009) 
 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació  
Absoluta 

Variació  
Percentual 

Homes 

Barcelona 1.348.375 1.218.294 -130.081 -9,6 

Girona 195.868 173.333 -22.535 -11,5 

Lleida 114.695 107.009 -7.686 -6,7 

Tarragona 214.043 185.758 -28.285 -13,2 

Total 1.872.981 1.684.394 -188.587 -10,1 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació  
Absoluta 

Variació  
Percentual 

Dones 

Barcelona 1.114.619 1.061.782 -52.837 -4,7 

Girona 144.023 135.613 -8.410 -5,8 

Lleida 87.254 80.508 -6.746 -7,7 

Tarragona 154.005 144.843 -9.162 -5,9 

Total 1.499.901 1.422.746 -77.155 -5,1 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Sobre la taxa d’ocupació per sexe, hem de comentar que el comportament 
és igual que pel que fa a les dades que acabem de presentar sobre la 
població ocupada de 16 a 64 anys per províncies i sexes. Així doncs, la taxa 
d’ocupació de l’any 2009 pateix un decreixement negatiu respecte a l’any 
anterior per a ambdós sexes i per a totes les províncies. En el cas de 
Tarragona i Girona, la taxa d’ocupació masculina disminueix al voltant de -
8,6 punts percentuals, mentre que a Barcelona aquesta decreix en -6,5 
punts per al mateix període. La demarcació de Lleida és la que experimenta 
un decreixement menor que la resta del províncies (-4,7 punts 
percentuals).  

L’anàlisi de la taxa d’ocupació femenina presenta disminucions no tan 
acusades com el cas masculí, exceptuant la província de Lleida, que es 
desmarca totalment en aquest sentit, ja que la seva taxa d’ocupació de 
l’any 2009 decreix en poc més de -18 punts percentuals respecte a l’any 
anterior. 

Taula 6.1.8. Diferència en punts percentuals de la taxa d’ocupació de 16 a 64 anys per 
províncies i sexe. (4t trim. 2008- 2009) 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació en punts 
percentuals 

Homes 

Barcelona 75,0 68,5 -6,5 

Girona 75,0 66,7 -8,4 

Lleida 80,6 75,9 -4,7 

Tarragona 75,9 67,0 -8,8 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació en punts 
percentuals 

Dones 

Barcelona 62,6 59,4 -3,2 

Girona 60,5 58,5 -2,0 

Lleida 67,2 48,9 -18,3 

Tarragona 57,3 56,5 -0,8 

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

 

 

Salarització 

La distribució provincial de la població assalariada de 16 anys i més 
mostra com el pes dels quatre territoris sobre el total català és 
pràcticament idèntic al de la població ocupada, ja que, com hem explicat 
en apartats anteriors, la major part de la població ocupada són persones 
assalariades. Poc menys de tres quartes parts de les persones 
assalariades treballen a la província de Barcelona, el 10,6% a Tarragona i 
el 9,4% a Girona. La província de Lleida és la demarcació que té un pes 



171 
   

inferior en la distribució de la població assalariada amb el 5,6% del total 
català.  

Les variacions de la població assalariada catalana segueixen, exactament, el 
mateix model analitzat per a la població ocupada, ja que acaba l’any 2009 
amb un descens interanual negatiu en totes les províncies. El valor més 
elevat el trobem a la demarcació de la província de Girona, amb gairebé el 
10% de reducció.  

La província de Barcelona és on disminueix, en major mesura, el nombre 
absolut de població assalariada si es compara amb la resta de províncies. A 
finals del 2009, a Catalunya, es registren 201.229 persones assalariades 
menys respecte al 2008. El 67,5% d’aquestes són de la província de 
Barcelona, mentre que el 26,6% són de Girona i Tarragona i la resta, de la 
província de Lleida (6,1%).  

Les disminucions de la població assalariada entre el quart trimestre de 
2008 i el mateix trimestre de 2009 són superiors a la mitjana catalana (-
7,1%) en totes les províncies, excepte a Barcelona, on el decreixement se 
situa lleugerament per sota d’aquesta (-6,5%).  

 

Taula 6.1.9. Variació absoluta i percentual de la població assalariada de 16 anys i més 
per províncies  (4t trim. 2008-2009) 
 

  4t trim 2008 4t trim 2009 Variació  
Absoluta 

Variació  
Percentual 

Barcelona 2.078.301 1.942.454 -135.847 -6,5% 

Girona 273.420 246.878 -26.542 -9,7% 

Lleida  159.614 147.439 -12.175 -7,6% 

Tarragona 303.607 276.942 -26.665 -8,8% 

Total 2.814.942 2.613.713 -201.229 -7,1% 

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

 

Si observem la taxes de salarització que es presenten en el gràfic següent, 
comprovem com, a finals de l’any 2009, les de Barcelona i Tarragona 
registren un creixement de 0,4 i 1,3 punts percentuals, respectivament, 
enfront del mateix període de l’any anterior. Contràriament, les províncies 
de Girona i Lleida experimenten, a finals de 2009, un decreixement 
interanual en les seves taxes (-0,3 i -0,7 punts percentuals respectivament) 
enfront de l’any anterior.  
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Gràfic 6.1.10. Taxa de salarització de 16 i més anys per províncies (4t trimestre 2008 i 4t 
trimestre 2009) 

 

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

 

 

Sobre l’anàlisi per sexe de la població assalariada a les províncies catalanes, 
s’observa que tornen a ser els assalariats masculins els que protagonitzen 
una davallada més severa, encara que les assalariades femenines de 
Lleida experimenten una disminució del -7,7%, gairebé la mateixa que la 
de la població assalariada masculina de Lleida i Barcelona (-7,5% i -7,9% 
respectivament). Així mateix, cal destacar la important davallada de la 
població assalariada masculina de les províncies de Girona i Tarragona (-
12,1% i -12,4% respectivament), ambdues lleugerament per sobre de la 
mitjana catalana (-8,8%). 

De la mateixa manera comprovem que, a finals de 2009, poc més de les 
dues terceres parts de la distribució per sexes d’aquesta reducció de 
persones assalariades (65,2%) respecte a l’any anterior és masculina. La 
resta (34,8%) es tracta de població assalariada femenina.  
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Taula 6.1 11. Variació absoluta i percentual de la població assalariada de 16 anys i més 
per províncies i sexe (4t trim. 2008-2009) 
 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació  
Absoluta 

Variació  
Percentual 

Homes 

Barcelona 1.085.933 1.000.624 -85.309 -7,9% 

Girona 151.369 133.049 -18.320 -12,1% 

Lleida 84.923 78.523 -6.400 -7,5% 

Tarragona 171.062 149.914 -21.148 -12,4% 

Total 1.493.287 1.362.110 -131.177 -8,8% 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació  
Absoluta 

Variació  
Percentual 

Dones 

Barcelona 992.368 941.830 -50.538 -5,1% 

Girona 122.051 113.829 -8.222 -6,7% 

Lleida 74.691 68.916 -5.775 -7,7% 

Tarragona 132.545 127.028 -5.517 -4,2% 

Total 1.321.655 1.251.603 -70.052 -5,3% 

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

L’anàlisi de les taxes de salarització per sexe ens mostra situacions molt 
diverses. La província de Tarragona és l’única província que presenta valors 
interanuals positius. Així doncs, tenim que, a l’any 2009, la taxa de 
salarització masculina tarragonina augmenta en 0,8 punts percentuals, i la 
femenina, en 1,6 respecte a l’any anterior. De la mateixa manera, la 
variació interanual de la taxa de salarització masculina de Barcelona per al 
període que ens ocupa també és positiva (1,3 punts percentuals).  

L’any 2009, tant a la província de Girona com a la de Lleida, es produeixen 
uns resultats força negatius amb la reducció d’ambdues taxes (-0,1 i -0,7 
punts percentuals respectivament) respecte a l’any anterior. En el cas de 
les dones, el quart trimestre de 2009, de la mateixa manera que es va 
donar al mateix trimestre de l’any anterior, la taxa és superior a la dels 
homes en totes les províncies del territori català. Destaquem el 87,6% i el 
87% de Barcelona i Tarragona, respectivament, per ser les més altes del 
territori català.  

Taula 6.1.12. Diferència en punts percentuals de la taxa de salarització de 16 anys i més 
per províncies i per sexe (4t trim.2008-2009) 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació en punts 
percentuals 

Homes 

Barcelona 80,0 81,2 1,3 
Girona 76,4 76,3 -0,1 
Lleida 73,1 72,4 -0,7 
Tarragona 79,2 80,0 0,8 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 

Variació en punts 
percentuals 

Dones 

Barcelona 88,4 87,6 -0,8 
Girona 84,4 83,4 -1,0 
Lleida 85,0 84,4 -0,7 
Tarragona 85,4 87,0 1,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Un dels indicadors de precarietat laboral de la població assalariada per 
excel·lència és la temporalitat. Per això, si ens fixem en l’evolució 
interanual de les variacions de la població assalariada temporal i indefinida 
podem comprovar l’agreujament de la situació en aquest moment de crisi 
econòmica. En les taules que es presenten a continuació, veiem com es 
produeix un decreixement del nombre de persones assalariades 
temporals en totes les províncies catalanes. A finals de 2009, les 
demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida presenten una disminució de 
més del 25% respecte a l’any anterior (-27.7%, -27,5% i -25,8%, 
respectivament), mentre que la reducció durant el mateix període a 
Barcelona es comptabilitza en el -13%. 

Malgrat que la disminució de les persones assalariades temporals sigui un 
fet, cal avaluar la importància d’aquesta pèrdua, i fixar-nos en la població 
assalariada indefinida. Un augment en aquesta última, respecte a la 
temporal, implicaria una millora quant a l’estabilitat de l’ocupació. És, per 
tant, un indicador positiu de la realitat de l’ocupació. 

Tanmateix, en aquest cas, la situació de la població indefinida en l’últim 
trimestre de 2009 també pateix pèrdues respecte a l’any anterior. 
D’aquesta manera, el supòsit anterior no es confirma en cap de les quatre 
províncies de Catalunya. Tot i això, val a dir que les reduccions de la 
població indefinida són més lleus que les de la població temporal en tots 
els casos. Barcelona és la província on es dóna la disminució més alta de 
població assalariada indefinida (-5,2%), seguida d’un decreixement del -
3,9% a Girona. A les dues províncies restants, Lleida i Tarragona, la 
disminució gira al voltant del -2,5%.  

Taula 6.1.13. Variació absoluta i percentual de la població assalariada temporal i 
indefinida de 16 anys i més per províncies (4t trim. 2008-2009) 
 

Temporals 4t trim 2008 4t trim 2009 
Variació 
Absoluta 

Variació 
Percentual 

Barcelona 366.358 318.793 -47.565 -13,0% 

Girona 67.045 48.493 -18.552 -27,7% 

Lleida 33.058 24.522 -8.536 -25,8% 

Tarragona 79.474 57.648 -21.826 -27,5% 

Total 545.935 449.456 -96.479 -17,7% 

Indefinits 4t trim 2008 4t trim 2009 
Variació 
Absoluta 

Variació 
Percentual 

Barcelona 1.711.943 1.623.661 -88.282 -5,2% 

Girona 206.375 198.385 -7.990 -3,9% 

Lleida 126.375 122.917 -3.639 -2,9% 

Tarragona 224.133 219.294 -4.839 -2,2% 

Total 2.269.007 2.164.257 -104.750 -4,6% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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Les mitjanes de les variacions de les persones assalariades temporal, dels 
homes i de les dones, de finals de 2009 respecte a l’any anterior són força 
similars (-16,4% i -18,9%, respectivament). Així mateix, cal assenyalar que 
la proporció de temporalitat en el quart trimestre de 2009 és força similar 
entre homes i dones (51% i 49% respectivament).  

Si mirem la variació entre sexes del quart trimestre de 2009 respecte al 
mateix trimestre de l’any anterior pel que fa a la proporció de la població 
assalariada temporal, cal dir que ha augmentat en el cas dels homes i ha 
sofert una lleu disminució en les dones, tot i que ho ha fet molt 
lleugerament en ambdós casos (0,8 i -0,8 punts percentuals, 
respectivament).  

 

Taula 6.1.14. Variació absoluta i percentual de la població assalariada temporal de 16 
anys i més per províncies i sexe (4t trim. 2008-2009) 
 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació Absoluta Variació Percentual 

Homes 

Barcelona 177.688 160.825 -16.863 -9,5% 

Girona 35.625 26.825 -8.800 -24,7% 

Lleida 15.202 11.600 -3.602 -23,7% 

Tarragona 45.919 30.126 -15.793 -34,4% 

Total 274.434 229.376 -45.058 -16,4% 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació Absoluta Variació Percentual 

Dones 

Barcelona 188.670 157.968 -30.702 -16,3% 

Girona 31.420 21.668 -9.752 -31,0% 

Lleida 17.856 12.922 -4.934 -27,6% 

Tarragona 33.555 27.522 -6.033 -18,0% 

Total 271.501 220.080 -51.421 -18,9% 

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

 

Pel que fa a les variacions percentuals de finals de 2009 respecte a l’any 
anterior de la població assalariada indefinida, es dóna la situació contrària 
a la que succeïa amb la població assalariada temporal. Així doncs, l’any 
2009, la proporció d’homes disminueix en -1,4 punts percentuals respecte 
a l’any anterior, mentre que les dones augmenten en la mateixa mesura 
(1,4 punts).  

Una altra diferència important entre les variacions de la població 
assalariada temporal i la indefinida és que les segones són menys 
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perceptibles que les primeres. Tot i que la disminució de les persones 
assalariades indefinides sigui un fet, les variacions no superen el 9%, cosa 
que sí que es dóna en la població assalariada temporal.  

A finals de 2009 els homes assalariats indefinits han disminuït en major 
mesura que les dones, respectivament -7,1% i -1,8%, respecte a l’any 
anterior. Hem de remarcar que, en el mateix període, les dones 
assalariades indefinides de Girona i Tarragona augmenten l’1,7% i el 0,5% 
respectivament. 

 

Taula 6.1.15. Variació absoluta i percentual de la població assalariada indefinida de 16 
anys i més per províncies i sexe (4t trim.2008-2009) 
 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació Absoluta Variació Percentual 

Homes 

Barcelona 908.245 839.799 -68.446 -7,5% 

Girona 115.744 106.224 -9.520 -8,2% 

Lleida 69.721 66.923 -2.798 -4,0% 

Tarragona 125.143 119.788 -5.355 -4,3% 

Total 1.218.853 1.132.734 -86.119 -7,1% 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació Absoluta Variació Percentual 

Dones 

Barcelona 803.698 783.862 -19.836 -2,5% 

Girona 90.631 92.161 1.530 1,7% 

Lleida 56.835 55.994 -841 -1,5% 

Tarragona 98.990 99.506 516 0,5% 

Total 1.050.154 1.031.523 -18.631 -1,8% 

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

 

Quan analitzem la taxa de temporalitat per províncies del quart trimestre 
dels anys 2008 i 2009, comprovem que la seva evolució ha anat 
decreixent, atès que s’ha reduït en totes les províncies durant el període 
d’estudi. De la mateixa manera, les diferències numèriques entre 
províncies són força importants. Barcelona és la província on la reducció 
d’aquesta taxa és inferior, amb 1,2 punts percentuals menys que l’any 
precedent. A les altres tres províncies, la reducció interanual de la taxa de 
temporalitat està per sobre dels -4 punts percentuals.  
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Gràfic 6.1.16. Taxa de temporalitat de 16 i més anys per províncies (4t trimestre 2008 i 
4t trimestre 2009) 

 

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

La taxa de temporalitat que es presenta a continuació té una distribució 
desigual per a ambdós sexes. En el cas masculí, el diferencial més 
important es troba a la província de Tarragona, ja que la taxa de 
temporalitat del quart trimestre de 2009 varia en -6,7 punts percentuals 
respecte al mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, la taxa de 
temporalitat femenina que més ha disminuït durant el mateix període de 
temps ha estat la de Girona (-6,7 punts percentuals). 

Taula 6.1.17. Diferència en punts percentuals de la taxa de temporalitat de 16 anys i més 
per províncies i sexe (4t trim. 2008-2009) 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació en punts percentuals 

Homes 

Barcelona 16,4 16,1 -0,3 

Girona 23,5 20,2 -3,4 

Lleida 17,9 14,8 -3,1 

Tarragona 26,8 20,1 -6,7 

     

  
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació en punts percentuals 

Dones 

Barcelona 19,0 16,8 -2,2 

Girona 25,7 19,0 -6,7 

Lleida 23,9 18,8 -5,2 

Tarragona 25,3 21,7 -3,6 

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

Les dades relacionades amb l’atur són els indicadors principals per poder 
analitzar el mercat de treball i, consegüentment, conèixer la situació 
econòmica del territori. En el quart trimestre de 2009 gairebé tres quartes 
parts de les persones aturades són de la província de Barcelona, i una 
mica més de l’11% de Girona i Tarragona. La proporció més baixa de 
persones aturades se situa a Lleida (4,4%).  

En la taula següent observem com l’evolució de les persones aturades per 
al període d’estudi és molt negativa, ja que ha augmentat més del 40% a 
Catalunya (ha passat de 455.773 persones aturades l’any 2008 a 642.960 
l’any 2009). També existeixen diferències importants per províncies pel 
que fa al nombre de persones aturades. Lleida i Barcelona han augmentat 
el nombre de persones aturades en poc més del 46%, xifra que està per 
sobre de la mitjana catalana (41,1%). A Girona i a Tarragona l’augment és 
del 31,1% i del 20,7%, respectivament. Per tant, és la demarcació de 
Tarragona la que presenta unes xifres de l’atur menys negatives (20,7%), 
tot i que no deixen de ser preocupants.  

 

Taula 6.1.18. Variació absoluta i percentual de la població aturada de 16 a 64 anys per 
províncies (4t trim. 2008-2009) 
 

 
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació Absoluta Variació Percentual 

Lleida 19.509 28.591 9.082 46,6% 

Tarragona 59.077 71.296 12.219 20,7% 

Girona 56.414 73.960 17.546 31,1% 

Barcelona 320.773 469.113 148.340 46,2% 

Total 455.773 642.960 187.187 41,1% 

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

Pel que fa a la taxa d’atur, la seva evolució durant el nostre període 
d’estudi torna a ser negativa, ja que aquesta augmenta en totes les 
províncies. A Barcelona i a Girona es registren increments interanuals al 
voltant dels 5 punts percentuals en les seves taxes d’atur. Barcelona passa 
d’una taxa d’atur de l’11,5% en el quart trimestre del 2008 al 17,1% en el 
mateix trimestre del 2009. Durant el mateix període, la taxa d’atur gironina 
augmenta en 5,1 punts percentuals (passa del 14,2% al 19,3%).  

A finals de l’any 2009 Girona és la província que té la taxa d’atur més 
elevada (19,3%), seguida de Tarragona i Barcelona, amb una taxa que gira 
entorn del 17% en ambdues delimitacions, i, per últim, la província de 
Lleida, amb el 13,2% de persones aturades.  
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Gràfic 6.1.19. Taxa d’atur de 16 a 64 anys per províncies (4t trimestre 2008 i 4t trimestre 
2009) 

 

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

Si estudiem les dades de l’atur per sexe, veiem que gairebé el 60% de les 
persones aturades són homes, mentre que poc més del 40% són dones. 
Així mateix, set de cada deu persones aturades d’ambdós sexes es troben 
a la província de Barcelona.  

Taula 6.1.20. Variació absoluta i percentual de la població aturada de 16 a 64 anys per 
províncies i sexe (4t trim. 2008-2009) 
 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació Absoluta Variació Percentual 

Homes 

Barcelona 182.279 270.926 88.647 48,6% 

Girona 37.710 47.912 10.202 27,1% 

Lleida 10.583 15.978 5.395 51,0% 

Tarragona 30.918 42.623 11.705 37,9% 

Total 261.490 377.439 115.949 44,3% 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació Absoluta Variació Percentual 

Dones 

Barcelona 138.494 198.187 59.693 43,1% 

Girona 18.704 26.048 7.344 39,3% 

Lleida 8.926 12.613 3.687 41,3% 

Tarragona 28.159 28.673 514 1,8% 

Total 194.283 265.521 71.238 36,7% 

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

No obstant això, l’increment més gran pel que fa a la població aturada 
masculina es dóna a la província de Lleida (51%), ja que passa de tenir 
10.583 persones aturades a tenir-ne 15.978 durant el període d’estudi. A 
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continuació tenim la província de Barcelona, amb un increment de gairebé 
el 48,6%. En canvi, les variacions percentuals més elevades quant al 
nombre de dones aturades durant el període d’estudi les trobem, en 
primer lloc, a Barcelona (43,1%), i en segon lloc, a Lleida (41,3%). Per 
acabar, cal assenyalar que l’increment de la població femenina aturada de 
l’any 2009 respecte a l’any 2008 és molt lleu (1,8%), ja que les 28.159 
dones aturades de l’any 2008 es converteixen en 28.673 l’any 2009.  

En referència a les taxes d’atur masculines i femenines, les variacions 
també són força divergents segons el sexe i la província que analitzem. 
Barcelona i Tarragona tenen un augment de la taxa d’atur masculí al llarg 
de 2009 de, respectivament, 6,3 i 6 punts percentuals respecte a l’any 
anterior. Sobre els increments de les taxes d’atur femenines del període 
d’estudi, destaquem que aquests són superiors als 4 punts percentuals en 
totes les províncies excepte a Tarragona, on aquest increment és de poc 
més d’1 punt percentual. 

Taula 6.1.21. Diferència en punts percentuals de la taxa d’atur de 16 a 64 anys per 
províncies i sexe (4t trim. 2008-2009) 

  
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació en punts percentuals 

Homes 

Barcelona 11,9 18,2 6,3 

Girona 16,1 21,7 5,5 

Lleida 8,4 13,0 4,5 

Tarragona 12,6 18,7 6,0 

     

  
4t trim 2008 4t trim 2009 Variació en punts percentuals 

Dones 

Barcelona 11,1 15,7 4,7 

Girona 11,5 16,1 4,6 

Lleida 9,3 13,5 4,3 

Tarragona 15,5 16,5 1,1 

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

Si analitzem la durada de les persones que es troben en situació d’atur a les 
diferent províncies catalanes, des del primer trimestre a l’últim de l’any 
2009, més d’una tercera part de persones aturades catalanes (35,9%) fa 
menys de sis mesos que no té feina. Tal com ja s’apunta en el punt 3.4, cal 
assenyalar que no s’inclouen les persones aturades que cerquen la primera 
feina perquè l’EPA fa el càlcul sobre el total de població aturada que ha 
treballat prèviament. Gairebé en totes les províncies hi ha al voltant del 
35% de persones aturades de menys de sis mesos, excepte a Lleida, que 
supera el 45%.  

No obstant això, en l’últim trimestre de 2009 a Barcelona hi ha una 
disminució del -17,9% de persones aturades de menys de sis mesos 
respecte al primer trimestre del mateix any. A Tarragona també 
s’experimenta un decreixement del -34,3%. Per contra, a Girona augmenta 
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en valors absoluts de 23 persones aturades durant el mateix període, i a 
Lleida aquest augment és de 533 persones. En el conjunt de Catalunya, des 
del primer trimestre de 2009 fins al quart trimestre de 2009, el nombre de 
persones aturades de menys de sis mesos disminueix un 20,8% (-55.164 
persones).  

Taula 6.1.22. Distribució percentual de la població aturada per província i durada de 
l’atur (4t trim. 2009) 
 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Menys de 6 mesos 35,4% 35,0% 45,7% 36,4% 

De 6 mesos a 1 any 29,2% 27,6% 26,0% 28,4% 

De 1 a 2 anys 22,9% 26,0% 17,4% 21,8% 

Més de 2 anys 12,6% 11,4% 10,9% 13,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

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

Sobre les persones aturades que fa entre sis mesos i un any que no tenen 
feina, l’augment en nombres absoluts en l’últim trimestre de l’any 2009 
respecte al primer trimestre del mateix any, ha estat de 23.870 persones 
per al total de Catalunya, la qual cosa suposa el 16,5% del total de la 
població aturada catalana. El 29,2% del total es troben a la província de 
Barcelona, seguit del 28,4% del total que viu a Tarragona. A la província de 
Barcelona augmenten el 31,5% (29.755 persones) les persones aturades de 
sis mesos a un any entre el primer trimestre de 2009 i el quart. A Lleida 
també augmenten el 24,1% durant el mateix període. Per contra, a Girona i 
a Tarragona disminueixen (-6.389 i -6.003 persones aturades 
respectivament).  

Taula 6.1.23. Variació absoluta del nombre d’aturats i aturades per província i per 
durada de l’atur (4t trim. 2008-2009) 
 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Menys de 6 mesos -32.945 -10.035 533 -12.717 

De 6 mesos a 1 any 29.755 -1.200 1.318 -6.003 

De 1 a 2 anys 28.992 8.564 548 7.915 

Més de 2 anys 4.737 -1.088 1.619 4.840 

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

A finals de l‘any 2009, el 22,8% del total de la població aturada a 
Catalunya està en aquesta situació des de fa més d’un any. Durant el 
període que va des del primer trimestre de 2009 fins a l’últim del mateix 
any, a Catalunya hi ha hagut un augment del 52,4% de persones aturades 
d’un a dos anys. De fet, l’augment d’aquest perfil de persones aturades 
s’ha produït en totes les províncies de Catalunya. Cal destacar Tarragona, 
on aquest augment ha estat més rellevant, ja que s’ha passat de 6.676 
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persones aturades d’un a dos anys en el primer trimestre de 2009 a 7.915 
en l’últim trimestre del mateix any, fet que suposa un augment del 18,6%. 

Sobre el grup de persones aturades de més de dos anys, representen el 
12,5% del total de la població aturada a Catalunya. Tarragona i Barcelona 
tenen uns percentatges que estan per sobre de la mitjana catalana (13,4% 
i 12,6%, respectivament). Aquest grup de persones aturades ha augmentat 
en totes les províncies, tot i que cal posar èmfasi en les demarcacions de 
Lleida i Tarragona, on en el quart trimestre de 2009 les persones aturades 
de més de dos anys de durada han augmentat en 1.619 (131,5%) i 4.840 
(116,9%) respectivament respecte al primer trimestre del mateix any.  

 

 

6.2. Anàlisi comarcal i municipal  

En aquest apartat presentem una anàlisi de l’evolució de la situació d’atur a 
escala local durant l’any 2009. En primer lloc, hem elaborat un mapa de 
distribució de la tendència de l’atur registrat a les comarques catalanes 
entre 2008 i 2009. A continuació hem elaborat uns mapes amb uns 
indicadors d’incidència de l’atur a escala comarcal i per àmbits territorials. 
Finalment ens centrem en l’anàlisi de la incidència de l’atur a escala 
municipal, segmentat per la grandària dels municipis, que ens permet 
identificar els municipis més afectats per la situació d’atur en cada estrat 
de població. Aquesta aproximació a la situació d’atur als territoris de 
Catalunya demana, però, fer uns aclariments previs sobre la metodologia i 
les fonts estadístiques utilitzades, que difereixen de les que hem utilitzat 
fins ara.  

L’anàlisi de l’atur a una escala territorial inferior a la província i la 
comunitat autònoma es troba limitada a l’explotació de les dades 
disponibles de l’atur registrat publicades pels serveis públics d’ocupació. 
Aquesta font correspon a un registre administratiu de les persones inscrites 
com a aturades a les Oficines de Treball de la Generalitat i presenta 
diferències importants respecte a l’Enquesta de Població Activa (EPA), que 
és la font principal en les anàlisis del mercat de treball i la que adopta 
criteris de classificació internacionals. D’altra banda, l’Enquesta de Població 
Activa no proporciona dades desagregades a escala municipal i comarcal. 

L’elaboració de les dades de l’atur registrat difereix de les de l’EPA no 
només pel que fa a la metodologia de recollida de les dades (la primera és 
un registre administratiu, mentre que en la segona les dades s’obtenen per 
enquesta), sinó també pel que fa a la definició dels col·lectius reconeguts 
com en situació d’atur. L’atur registrat correspon a les demandes 
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d’ocupació pendents de cobrir l’últim dia de cada mes a les oficines del 
Servei d’Ocupació de Catalunya. En aquest registre s’exclouen alguns 
col·lectius que sí que estan previstos en les estimacions de l’atur de l’EPA: 
assistents a cursos de formació professional ocupacional inferiors a vint 
hores lectives, els treballadors afectats per expedients de regulació 
d’ocupació de suspensió temporal i els treballadors amb contracte fix 
discontinu quan estan inscrits com a demandants d’ocupació fora del 
període d’activitat.  

En funció dels objectius esmentats per aquest apartat utilitzem un 
indicador d’incidència de l’atur a escala territorial que anomenarem “taxa 
absoluta d’atur”. Aquesta taxa es calcula com el quocient entre el nombre 
total de persones registrades com a aturades i la població entre 15 i 64 
anys de cada àmbit territorial, atès que no hi ha estimacions fiables sobre 
la població activa a nivell territorial. Per tal de reduir el component 
estacional en la comparació entre dos mesos particulars, el numerador 
correspon a la mitjana anual de l’atur registrat de cada comarca o municipi, 
mentre que el denominador s’obté de les dades del Padró Continu 
publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (IDESCAT).  

Les taxes d’atur que resulten d’aquesta metodologia són inferiors a les 
taxes d’atur estimades a partir de les dades de l’EPA a escala de Catalunya i 
províncies, ja que, no només varia el numerador i la composició de les 
persones considerades com a aturades, sinó que aquest s’aplica sobre la 
població en edat de treballar o potencialment activa.  

El mapa 6.2.1, de tendència de l’atur registrat, representa gràficament 
l’increment interanual del nombre de persones registrades com a aturades 
a les comarques de Catalunya.  

En primer lloc, les comarques situades en l’eix que va des dels Pirineus (la 
Cerdanya, el Pallars, la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça) i les comarques de 
Ponent (la Noguera i el Segrià) fins al Montsià, al sud del país, són els 
territoris on es concentren els majors increments interanuals de l’atur 
registrat. L’evolució de l’atur en aquests territoris s’explica en bona mesura 
per la contribució del sector de la construcció, que va assumir un pes molt 
important durant la fase d’expansió, impulsada per la demanda d’habitatge 
residencial, i que ha esdevingut un problema un cop s’ha invertit la 
tendència. 
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Mapa 6.2.1. de tendència de l’atur registrat per comarques 2008-2009 

 

Podem distingir un segon grup de comarques amb creixements de l’atur 
registrat elevats, que estaria format per les comarques centrals de l’Anoia, 
el Bages i Osona, i també pel Vallès Oriental i l’Alt Penedès. Aquest és un 
grup de comarques amb una estructura productiva més diversificada, on es 
pot constatar una aportació més destacada de la indústria i els serveis 
sobre el total de l’atur generat en aquests territoris.  

D’altra banda, les comarques costaneres del camp de Tarragona, Girona i 
l’àmbit metropolità registren increments interanuals de l’atur registrat per 
sota del que s’ha observat per al conjunt de Catalunya.  

Si passem a analitzar la incidència de l’atur en relació a la població 
potencialment activa de les comarques de Catalunya, mitjançant la 
representació de les taxes absolutes d’atur, observem diferències 
importants respecte al mapa de tendència que acabem de comentar.  
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Les comarques centrals són les que, en conjunt, presenten uns nivells 
d’incidència de l’atur més elevats en relació amb la mitjana de Catalunya. 
Les comarques de l’Anoia, amb una taxa del 13%, i el Bages i Osona, entorn 
de l’11%, estan situades entre les deu comarques catalanes amb el nombre 
més elevat de persones aturades en relació a la població resident 
potencialment activa. El Baix Penedès, amb una taxa del 12,7%, sobresurt 
en aquest mapa com la segona comarca de Catalunya amb el nivell 
d’incidència de l’atur més elevat en relació amb la població potencialment 
activa.  

La segona demarcació amb una incidència més elevada de l’atur es 
correspon amb les comarques de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb 
unes taxes d’atur entorn de la mitjana. Encapçala aquest grup la comarca 
del Vallès Occidental, amb una taxa de l’11,3%, seguit del Vallès Oriental i 
el Maresme (11,0% i 10,8%, respectivament), mentre que les comarques 
del Barcelonès i el Baix Llobregat, que en els cicles anteriors de crisi 
concentraven els índexs més elevats d’atur, en aquests moments 
presenten unes taxes d’atur pròximes a la mitjana o sensiblement inferiors 
(Taula 6.2.1).  

Mapa 6.2.2. d’incidència de l’atur per comarques 2009 
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En definitiva, la distribució territorial de l’atur registrat a Catalunya no 
només reflecteix els diferents impactes de la crisi sobre les pautes 
d’especialització de l’estructura productiva de les comarques catalanes –
com la dependència de la construcció o de sectors industrials en declivi– 
sinó també les conseqüències derivades dels moviments de la població dels 
últims anys. En aquest sentit, s’ha apuntat a l’expulsió de població de les 
grans ciutats cap a les poblacions més properes com un dels factors 
principals en la redistribució territorial de l’atur a Catalunya. Les 
comarques que actualment presenten els nivells més elevats d’atur 
coincideixen en molts casos amb les que han experimentat un creixement 
més important del total de la població resident com a conseqüència de la 
seva proximitat respecte de poblacions centrals, com el Garraf i el Baix 
Penedès. Aquesta és una hipòtesi que es verifica igualment en l’anàlisi de 
l’atur a escala municipal.  

6.2.3. Taxes absolutes d'atur registrat per comarques (2009) 
 

Comarca 
Taxa absoluta 

d'atur 2009 
Comarca 

Taxa absoluta 
d'atur 2009 

Anoia 13 Gironès 9,3 

Baix Penedès 12,7 Alt Empordà 9,1 

Vallès Occidental 11,3 Urgell 8,7 

Bages 11,2 Conca de Barberà 8,7 

Osona 11 Pla d'Urgell 8,7 

Vallès Oriental 11 Garrotxa 8,5 

Maresme 10,8 Solsonès 8,5 

Alt Camp 10,8 Segrià 8,5 

Garraf 10,6 Noguera 8,3 

Baix Llobregat 10,2 Segarra 7,7 

Baix Ebre 10,1 Ribera d'Ebre 7 

Baix Empordà 9,9 Pallars Jussà 6,5 

Berguedà 9,9 Priorat 6,4 

Tarragonès 9,9 Alt Urgell 6,3 

Baix Camp 9,8 Garrigues 6,2 

Selva 9,7 Cerdanya 5,8 

Alt Penedès 9,7 Terra Alta 5,8 

Ripollès 9,5 Pallars Sobirà 5,7 

Montsià 9,3 Pla de l'Estany 5,6 

Barcelonès 9,3 Val d'Aran 4,9 

  
Alta Ribagorça 4,7 

Mitjana atur comarcal 10 Mitjana atur comarcal 10 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’atur registrat del Departament de Treball i el Padró Continu de l’IDESCAT (població 
entre 15 i 64 anys). 
Nota: La mitjana de l’atur comarcal s’ha calculat com la mitjana ponderada de les taxes d’atur sobre el pes de la població de cada 
comarca.  
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Si considerem la distribució de les taxes d’atur entre els diferents àmbits 
del Pla Territorial de Catalunya, obtenim una representació força coherent 
amb la que acabem de comentar en el Mapa 6.2.2.  

Les taxes d’atur per àmbits territorials de la Taula 6.2.2 s’han calculat com 
les mitjanes de les taxes d’atur (ponderades per la grandària de la població) 
dels municipis dins de cada àmbit. D’acord amb aquest mètode, les 
comarques centrals, amb un 13%, són les que registren la taxa d’atur més 
elevada, alhora que una desviació típica del 4%, superior a la del conjunt de 
Catalunya. Això vol dir que cal esperar una major dispersió de les taxes 
d’atur municipals respecte a la mitjana d’aquest àmbit.  

 

Taula 6.2.4. Mitjana i desviació típica de la taxa d’atur per àmbits territorials 
 

Àmbits del Pla Territorial  
Taxa absoluta d'atur 

Mitjana ponderada Desviació típica 

Alt Pirineu i Aran  6,7 2,2 

Comarques centrals  13 4 

Comarques gironines 10,7 2,8 

Ponent 9,3 2,5 

Àmbit Metropolità 11,5 2,6 

Camp de Tarragona 11,8 3,5 

Terres de l'Ebre 10,4 2,6 

Total 11,4 3,5 

Nota: Les taxes d’atur de la taula corresponen a les mitjanes de les taxes d’atur municipal de cada grup ponderades per 
la grandària de la població de cada àmbit territorial. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Dept. de Treball i l’IDESCAT 

En la segona posició dels àmbits territorials amb més incidència de l’atur 
registrat hi ha l’àmbit metropolità i el Camp de Tarragona, respectivament 
amb unes taxes absolutes del 11,5 i el 11,8%, i amb una desviació típica del 
2,6 i el 3,5%, valors molt propers als del conjunt de Catalunya.  

Les Comarques Gironines i les Terres de l’Ebre, amb unes taxes d’atur 
entorn al 10%, se situen lleugerament per sota de la mitjana catalana. 

En últim lloc hi ha l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, amb un 6,7%, seguides de 
les comarques de Ponent (9,3%), que són les que registren taxes d’atur 
més baixes en relació amb la mitjana i amb una distribució més homogènia 
entre els municipis del seu àmbit.  

Per a l’anàlisi de la incidència de l’atur registrat a escala local, hem decidit 
agrupar els municipis en estrats de població per comprovar si hi ha 
diferències en la situació d’atur entre municipis grans, mitjans i petits. 



188 
   

Mapa 6.2.5. d’incidència de l’atur registrat per àmbits territorials 

 

Tal com es mostra en la Taula 6.2.3, el grup de municipis entre 10.000 i 
50.000 habitants és el que presenta una concentració de persones en 
situació d’atur més elevada (un 12,3%), seguit per les ciutats de més de 
50.000 habitants (11,5%), mentre que la resta de grups presenten taxes 
d’atur inferiors a la mitjana.  

Taula 6.2.6. Taxes d'atur municipals, mitjana i desviació típica per grups 
 

Municipis per estrats de població 

Taxa absoluta d'atur 

Mitjana ponderada Desviació típica 

més de 50.000 11,5 2 

de 10.001 a 50.000 12,3 2,4 

de 5.001 a 10.000 10,7 2,6 

de 2001 a 5000 10 2,7 

de 501 a 2000 8,2 2,8 

fins a 500 6,1 2,7 

Total 11,4 3,5 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’atur registrat del Departament de Treball i el Padró Continu de l’INE 
(població entre 15 i 64 anys) 
Nota: mitjanes i desviació típica ponderades per la grandària de la població (entre 15 i 64 anys) dels municipis de cada 
grup. 



189 
   

En els annexos hi ha un llistat de les principals ciutats i municipis de cada 
grup amb les taxes d’atur més elevades.  

Entre les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants, la incidència de 
l’atur registrat tendeix a concentrar-se en els municipis de l’entorn 
metropolità, mentre que les capitals de província presenten taxes inferiors 
o molt properes a la mitjana per al conjunt de Catalunya.  

Entre les primeres, destaquen els casos de Mataró (15,4%) i Mollet del 
Vallès (14,7%), seguides de Badalona i Santa Coloma, amb taxes properes 
al 14%, i ciutats importants del Vallès Occidental (Sabadell, Rubí Terrassa) 
amb taxes entre el 14 i el 15%. 

En canvi, les ciutats de Barcelona i Girona mostren una incidència de l’atur 
sensiblement inferior a la mitjana, respectivament del 9,5 i 9,9%, mentre 
que les capitals de Tarragona i Lleida presenten taxes d’atur molt pròximes 
a la mitjana (entorn del 11,5%).  

El grup de municipis “grans”, entre 10.000 i 50.000 habitants, és aquell on 
hem constatat que la situació d’atur és més greu. Dins d’aquest grup 
destaquen amb especial intensitat els municipis de Badia del Vallès i 
Vilanova del Camí (Anoia), amb unes taxes d’atur properes al 20%, 
respectivament del 18,3 i el 19,7%.  

Dins d’aquest estrat sobresurten una sèrie de municipis amb una incidència 
de l’atur al voltant del 16%, superior a la mitjana del seu grup, com els 
municipis de Salt, Deltebre, el Vendrell, Canovelles i Pineda de Mar.  

En el grup de municipis “mitjans”, que tenen entre 5.000 i 10.000 
habitants, destaquem una sèrie de municipis amb taxes d’atur més 
elevades. Molts d’aquests municipis són a les comarques de l’Anoia i el 
Bages, que ja hem assenyalat com les més afectades per la incidència de 
l’atur: Santa Margarida de Montbui (19,4%), Sant Vicenç de Castellet 
(15,6%) i Navarcles (14,6%). 

Els municipis de 2.000 a 5.000 habitants registren els nivells d’atur 
lleugerament inferiors a la mitjana. Tot i així, hi ha una sèrie de municipis 
amb uns nivells d’atur registrat molt elevats en relació a la mitjana 
d’aquest estrat. Entre aquests municipis en distingim un grup del Baix 
Penedès, amb unes taxes absolutes d’atur entre un 15 i un 16% (Santa 
Oliva, la Bisbal, Albinyana, Bellvei) i altres municipis de les comarques 
centrals com Balenyà (Osona), la Pobla de Claramunt (Anoia) i Pont de 
Vilomara i Rocafort (Bages), amb taxes d’atur entorn del 16%.  

Finalment hi ha els municipis més petits, amb una població entre 500 i 
2.000 habitants, on, amb una taxa mitjana del 8,2%, són els que mostren 
una incidència més reduïda de l’atur registrat, i hi destaquem una sèrie de 
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municipis amb unes taxes d’atur que pràcticament doblen la mitjana del 
seu grup. Entre aquests pobles hi torna a haver poblacions de les 
comarques més colpides per l’increment de l’atur, com el Montmell, al Baix 
Penedès (17,9%), Montesquiu i Sant Bartomeu del Grau, a Osona (16%), 
Cabrera de l’Anoia (15,1%) i Fogars de la Selva (16,1%).  
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7. Síntesi-resum 

 

 Aquest 2009 es corrobora la intensificació del ritme de la pèrdua 
d’ocupació que es va donar el 2008, si bé aquesta sembla estabilitzar-se 
en els dos darrers trimestres de l’any 2009.  

 El nombre de persones actives a Catalunya disminueix lleugerament al llarg 
de 2009 trencant la tendència d’increment de la població activa que 
s’experimentava des de l’any 2002. La població activa de 16 a 64 anys ha 
disminuït en 78.553 persones, el que significa un decreixement interanual 
del -2%. La taxa d’activitat el darrer trimestre de 2009 ha estat del 77% 
(un 76,9% per a la població nacional i un 77,9% per a la població 
estrangera) i  l’únic increment de persones actives que s’ha donat al llarg 
dels quatre trimestres el presenten les dones, però es manté, com a 2008, 
la diferència de 14 punts percentuals entre taxes per sexe.  

 Per grups d’edat i sexe, cau l’activitat de les dones joves entre 16 i 30 anys 
i es redueix també l’activitat dels homes joves però no de manera tan 
accentuada i són els homes de 55 a 64 anys els que pateixen la reducció 
d’activitat més accentuada. Els increments de població activa els 
presenten els grups d’edat que van de 31 a 44 anys i de 45 a 54 anys. És 
important destacar l’increment d’aquest darrer grup d’edat ja que és una 
de les franges d’edat considerades menys actives.  

 La població inactiva entre homes i dones, respecte els anys 2008 i 2009 i 
pels diferents nivells d’estudis, nacionalitat i grups d’edat, evidencia que 
són els homes els que han patit una variació més pronunciada tant per 
augmentar com per disminuir els seus components com a població inactiva 
entre 16 i 64 anys. Les dones, en canvi, mostren un comportament més 
estable, només augmenten la inactivitat de manera accentuada entre les 
edats més joves i els homes augmenten notablement la seva presència en 
el grup de 20 a 30 anys i de més de 45 anys i, per contra, redueixen molt la 
inactivitat al grup d’edat entre 31 i 44 anys. 

 Al 2009 la població desanimada arriba a ser quasi un 5% del total de 
població inactiva entre 16 i 64 anys mentre que al 2008 era d’un escàs 
1,6%. Així, els homes es distancien de les dones en 3,4 punts percentuals 
arribant al 7,1% del total d’homes inactius. En nombres absoluts però, 
podem veure que la diferència entre ambdós sexes no és tan pronunciada 
(27.869 homes i 26.419 dones). 

 És destacable el fet que les persones classificades com a desanimades que 
més han augmentat siguin aquelles que no tenen estudis o que el nivell 
que han assolit és baix, sobretot si tenim en compte que aquestes 



192 
   

persones no es trobaven fent formació en el moment que se’ls va realitzar 
l’enquesta. 

 Els majors increments d’atur es concentren en el primer trimestre de 
l’any, amb una diferència de 165.587 persones, un 36% més respecte el 
trimestre anterior, mentre que en els trimestres posteriors es poden 
observar uns increments molt més moderats; a finals de 2009 a Catalunya 
trobem 642.960 persones aturades, el que suposa un increment interanual 
del 41,1%, una diferència de 187.188 persones desocupades respecte el 
mateix període de 2008. 

 L’atur masculí, amb una aportació de 115.959 homes, representa un 61% 
del total de població que s’ha incorporat a l’atur en aquest període. El 
ritme de creixement sostingut de l’atur masculí en aquests dos darrers anys 
s’ha traduït en una inversió de les diferències entre les taxes d’atur 
d’ambdós sexes. Però són els grups de població sense estudis i aquells 
amb un nivell d’estudis secundaris de primera etapa els que pateixen els 
majors increments de l’atur interanual. Junts representen el 68% del total 
de persones que s’han incorporat a l’atur en aquest període.  

 Les persones de nacionalitat no espanyola presenten una taxa d’atur del 
30,5%, amb un increment de 4,1 punts percentuals en front de la població 
autòctona que és del 14%. La taxa d’atur de la població immigrada 
pràcticament duplica la de la població espanyola en tots els moments de la 
sèrie.  

 Entre les activitats que concentren el major nombre de persones 
aturades, destaquen especialment les relacionades amb el sector de la 
construcció i representen el 26,6% del total de la població classificada com 
a aturada en el quart trimestre de 2009. La industria alimentària és una de 
les poques activitats que presenta una retrocés destacable del 10,7% en el 
nombre de persones aturades i redueix la seva representació del 2,6 al 
1,8% del total de la desocupació estimada.  

 Respecte el temps d’estada a l’atur, observem que el 35,9% de les 
persones aturades que han treballat prèviament, estan sense ocupació des 
de fa 6 mesos. Seguidament, el 28,8% porta entre 6 mesos i un any a l’atur, 
el 22,8% porta d’1 a 2 anys i el 12,5% fa més de dos anys que està sense 
feina. D’aquestes, quasi el 65% de la població aturada fa menys d’un any 
que es troba en situació d’atur o el que és el mateix, 378.643 persones són 
noves persones aturades, mentre que hi ha 206.856 que ho són des de fa 
més d’un any. 

 Des del quart trimestre de 2008 al quart trimestre de 2009 es redueix 
lleugerament el nombre de persones aturades que porten poc temps a 
l’atur i per contra augmenta acusadament la proporció de persones que 
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porten entre 6 mesos i un any i entre 1 i 2 anys a l’atur; les persones que 
fa més de dos anys que romanen a l’atur ha augmentat en un 56,2%. 

 El percentatge de dones aturades que afirma haver treballat prèviament 
que porta menys de 6 mesos a l’atur és d’un 31,7%. També trobem que un 
26,7% d’aquestes dones porten entre 6 mesos i 1 any sense feina i que un 
41,6% porta més d’un any a l’atur. En relació a l’any 2008, cal destacar la 
reducció del nombre de dones que porten poc temps a l’atur i l’increment 
de dones en desocupació que porten entre 6 mesos i un any. 

 La tendència dels homes és força similar a la de les dones, ja que han 
reduït el temps d’estada curta a l’atur (16 punts percentuals menys) i ha 
augmentat tant la proporció d’aturats que porta entre 6 mesos i un any 
com els que porten entre 1 i 2 anys sense feina. 

 Respecte l’edat, el col·lectiu de persones aturades entre 55 i 64 anys és el 
més afectat per l’atur de llarga durada i és el clar reflex de la dificultat de 
reinserció laboral que pateixen les persones de més de 55 anys. 

 De les persones de nacionalitat estrangera que es troben sense feina un 
39,5% porta menys de 6 mesos a l’atur, un 32,9% entre 6 mesos i un any i 
un 21,7% fa entre 1 i 2 anys que no treballa. Cal destacar que, per aquest 
col·lectiu, i a diferència de la població espanyola, el percentatge de 
persones de nacionalitat estrangera que fa més de dos anys que es 
troben sense feina és d’un 6% del total, per tant no pateixen tant l’atur 
de llarga durada com la població espanyola. 

 Entre el quart trimestre de 2008 i el mateix període de 2009 la població 
ocupada a Catalunya es va reduir en 265.739 persones, un 7,8% en 
termes relatius.  

 Per sexes, malgrat que homes i dones registren reduccions en el nombre 
de persones ocupades, l’ocupació de les dones mostra una major 
resistència als efectes de la crisi que l’ocupació masculina, com a 
conseqüència de l’impacte de la crisi econòmica sobre els sectors amb 
predomini d’ocupació masculina. 

 Per grups d’edat es mostra una davallada molt més pronunciada entre els 
grups de població jove entre els 16 i 30 anys.  El grup de joves entre 16 i 
19 anys és on es concentra el descens més accentuat de l’ocupació en 
termes relatius. El grup d’edat entre 20 i 30 anys, per contra, és on es 
concentra el major descens de l’ocupació en termes absoluts.  

 El grup de població entre 31 i 44 anys és el segon tram d’edat en el que 
més persones han deixat d’estar ocupades el 2009, 75.612 entre el quart 
trimestre de 2008 i 2009. El grup entre 45 i 54 anys és el que pateix menys 
pèrdua d’ocupació, tant en termes absoluts com relatius. El grup de 
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població de 55 a 64 anys, que presenta un nivell d’ocupació molt inferior a 
la mitjana, pateix una reducció interanual del 7,4% del nombre de persones 
ocupades. 

 Respecte al nivell d’estudis, la població sense estudis, però molt 
especialment aquella amb un nivell d’estudis intermedis, són els grups 
que concentren les majors reduccions de persones ocupades. L’aportació 
dels dos grups de nivells d’estudis secundaris representa el 68,7% del total 
de la pèrdua d’ocupació entre el quart trimestre de 2008 i 2009.  

 Per contra, el grup de població amb un nivell d’estudis secundaris de 
segona etapa ha patit una reducció important del nombre de persones 
ocupades però manté unes taxes d’ocupació entorn a la mitjana en tots 
els trimestres de 2009. A més, la població amb un nivell d’estudis superiors 
és la que manté uns nivells més elevats i més estables d’ocupació en tot el 
període. El grup de població sense estudis presenta les taxes d’ocupació 
més baixes. 

 Tot i que persisteixen diferències importants entre les taxes d’ocupació 
entre homes i dones, aquestes pràcticament tendeixen a convergir al 
voltant de la mitjana en el nivell d’estudis superiors, mentre que les 
distàncies augmenten en els nivells inferiors. 

 Respecte la nacionalitat, la població ocupada de nacionalitat estrangera 
en el darrer trimestre de 2009 equival al 16% del total de la població 
ocupada (495.582 persones). Aquesta dada suposa una reducció en termes 
interanuals del 16,6%, molt superior al descens del 6,1% de la població 
autòctona. 

 Respecte a la distribució sectorial de l’ocupació, podem distingir un primer 
grup format per deu tipus d’activitats que representen més del 50% del 
total de la població ocupada a Catalunya. Aquestes acumulen una pèrdua 
de 211.670 efectius i representen el 80% del total de persones que van 
deixar d’estar ocupades en tot el període.  

 Entre les activitats que més redueixen el nombre de persones ocupades 
destaquen, especialment, aquelles vinculades a la construcció que 
representen el 26% del total de l’ocupació que es va perdre en tot el 
període. També trobem activitats industrials destacades que registren 
caigudes pronunciades de l’ocupació com són la fabricació de productes 
metàl·lics (-33.2%), la fabricació de vehicles de motor (-15,1%) i les 
indústries químiques (-18,3%).  

 En segon lloc, podem identificar una sèrie d’activitats relacionades amb la 
prestació de serveis a les empreses que s’han vist greument afectats per 
la caiguda generalitzada de l’activitat econòmica. Un altre subgrup 
destacat, entre les activitats més representatives, són aquelles 
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relacionades amb els serveis de distribució, com el comerç i el transport. 
En termes absoluts, el sector del comerç acumula les majors pèrdues 
d’ocupació després de les activitats relacionades amb la construcció, amb 
un 14% sobre el total.  

 Respecte la parcialitat de les persones ocupades de 16 a 64 anys per sexe, 
podem dir que, en el darrer trimestre de 2009, la taxa de parcialitat de les 
dones és quatre vegades superior a la dels homes. Concretament, la taxa 
de parcialitat femenina arriba al 20,5% davant d’un 4,6% de taxa de 
parcialitat masculina. Cal destacar però, que la tendència ha estat de 
reduir-se la proporció de persones que treballen amb jornada parcial per 
tots els trams d’edat.  

 Respecte la nacionalitat, al darrer trimestre de 2009, podem afirmar que la 
taxa de parcialitat de les persones estrangeres és d’un 14,5% i d’un 11,4% 
la taxa de les persones espanyoles.  

 El motiu principal de no tenir jornada completa pel fet de no haver-ne 
trobat una d’aquestes característiques i per tant, patir parcialitat 
involuntària, en el cas dels homes ha augmentat en quasi un 30% mentre 
que la de les dones s’ha reduït en un -8,3% respecte l’any 2008. 

 Respecte les persones que es declaren subocupades, si bé la mitjana 
general és del 7,4% de població subocupada sobre el total de població 
ocupada a finals de 2009, les dones se situen 0,8 punts percentuals per 
sobre mentre que els homes es troben 0,6 punts percentuals per sota de la 
mitjana global. La variació interanual és del -7,9% i -19.731 persones 
subocupades menys que fa un any. 

 Les persones més joves subocupades han patit un augment del 48,2% i 
1.251 persones més, les de 55 a 64 anys presenten una la variació 
interanual del -3,0% i 1.213 persones subocupades menys. Si bé les 
persones ocupades de 31 a 44 anys presenten una variació del -18,5% 
(19.517 persones menys), les de 45 a 54 anys, pràcticament s’han 
mantingut igual que l’any 2008 (0,4%).  La reducció més lleu la presenta el 
tram d’edat que va de 20 a 30 anys amb un -1,7%. 

 Si tenim en compte l’evolució respecte l’any 2008, podem dir que en tots 
els nivells d’estudis es redueix la proporció de persones subocupades tant 
en termes relatius com en absoluts. 

 La subocupació de la població estrangera és dues vegades superior a la 
mitjana global i quasi 10 punts percentuals superior a la subocupació 
espanyola. Malgrat aquesta diferència, la variació interanual entre 2008 i 
2009 és força similar entre col·lectius, disminuint entorn del -8,0% per tots 
dos casos. 
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 La taxa de temporalitat en el darrer trimestre de 2009 és del 14,4% del 
total de la població assalariada, 5 punts percentuals per sota de la taxa 
corresponent al mateix període de 2008, que era del 19,4%. En el context 
actual de crisi econòmica i destrucció d’ocupació, podem apuntar que el 
retrocés que ha experimentat la taxa de temporalitat en aquests darrers 
dos anys no es pot atribuir a una millora de l’estabilitat de l’ocupació, 
sinó que és una conseqüència derivada de l’increment dels fluxos de 
sortida cap a l’atur de les persones assalariades amb aquest tipus de 
contractes.  

 En el període de referència, els quarts trimestres de 2008 i 2009, les taxes 
de temporalitat per sexes s’han reduït entorn a 5 punts percentuals, la 
mateixa proporció per a dones i per a homes, del 20,5 al 15,4% la taxa 
femenina, i d’un 18,3 a un 13,5% la masculina. Les persones treballadores 
d’origen immigrant són les que presenten una major incidència de la 
temporalitat. Així, la taxa de temporalitat dels treballadors estrangers 
duplica l’estimada per a la població autòctona. On més s’ha incrementat 
la temporalitat en la contractació en termes interanuals és en el sector de 
l’Administració pública i la Seguretat Social. 

 Respecte la rotació laboral, aquesta s’explica, d’una banda, per la reducció 
de la contractació temporal com a forma d’inserció (fluxos d’entrada) i 
causa principal de mobilitat o rotació dins del mercat laboral i, d’una 
altra, la pèrdua de la població assalariada en cada col·lectiu, com a 
conseqüència d’un increment dels fluxos de sortida cap a l’atur i, en 
menor mesura, cap a la inactivitat.  

 D’altra banda, les diferències entre homes i dones, lluny de reduir-se, s’han 
mantingut estables en el grup d’edat entre 16 i 19 anys, i fins i tot han 
augmentat en el grup entre 20 i 30 anys. La resta de grups d’edat 
presenten els índexs de rotació inferiors a la mitjana i disminueixen 
progressivament amb l’edat, d’acord amb una pauta d’estabilització. En 
aquests trams de la població assalariada és també on més es redueixen les 
distàncies en els índexs de rotació entre sexes. 

 A finals de 2009, al mercat de treball català hi ha prop de 450.000 
persones que estan sobrequalificades per les tasques que realitzen. Tant 
homes com dones, tenen exactament la mateixa presència en ocupacions 
d’alta qualificació (33,3% cadascun d’ells), però la tendència no és la 
mateixa per als altres nivells de qualificació. En valors relatius i també 
absoluts, hi ha menys dones que homes que ocupen llocs de treball de 
mitjana qualificació. I per altra banda, trobem més presència masculina 
ocupant feines sense o amb baixa qualificació. Concretament hi ha un 
23,8% d’homes davant un 18,9% de dones. Així com la població espanyola 
presenta una tendència més coherent entre nivell d’estudis i ocupacions, 
no és així per a les persones immigrants, ja que la proporció de persones 
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espanyoles que duen a terme tasques amb una alta qualificació és quasi 
el doble que la immigrant. 

 Si ens centrem en el grup de població ocupada, les taxes de risc a la 
pobresa entre homes i dones tendeixen a equilibrar-se. Malgrat que els 
homes presentaven taxes de risc superiors a les de les dones, aquestes 
diferències s’han reduït fins a convergir entorn la mitjana d’aquest grup, 
en un 10,4%.  

 Amb l’anàlisi de la distribució de la taxa de risc de pobresa en relació a la 
situació de les persones amb l’activitat laboral s’observa que, efectivament, 
el risc de caure en la pobresa és més elevat entre la població aturada i, 
especialment, entre la població inactiva. A més, s’evidencia, la segregació 
ocupacional que caracteritza l’ocupació de les dones en sectors i 
ocupacions amb un predomini dels baixos salaris.  

 La relació entre baixos salaris i risc a la pobresa es troba condicionada per 
les característiques de les llars en les que conviuen les persones 
treballadores i, concretament, per la relació que s’estableix entre el 
nombre de persones dependents i el nombre de persones que aporten 
ingressos en el si de les llars.  

 L’índex de sinistralitat laboral a Catalunya ha baixat un 18,2% tot seguint 
la tendència a la baixa dels darrers anys. La indústria és el sector que més 
ha baixat amb un 20,9% menys d’índex d’incidència. Els accidents de 
treball greus baixen més a la construcció (un 39,4% menys) i els mortals 
augmenten considerablement en el sector serveis (un 14% més). El número 
d’accidents, és major en els contractes indefinits que en els temporals, 
amb percentatges de 72% i 28% d’accidents de treball per ambdues 
modalitats contractuals, respectivament. 

 De la valoració de les persones treballadores de la Seguretat Laboral a les 
empreses es dedueix que el nivell de satisfacció sobre la prevenció de 
riscos laborals (tant les mesures adoptades per l’empresa, com la 
informació rebuda, com els mitjans necessaris per treballar en condicions 
de seguretat i salut) és notable. Els homes que ocupen les categories més 
baixes són els que perceben més risc al seu lloc de treball. 

 Les dones presenten una major percepció de discriminació en el centre de 
treball que els homes, sent les dones estrangeres les que perceben una 
major discriminació, sobretot, pel que fa a la nacionalitat. 

 El 2009 hi ha hagut un descens moderat del nombre de sol·licituds 
d’excedències per cura de familiar de primer grau, concretament, un 
2,6%, 20 sol·licituds menys. El descens més notable el presenten les 
excedències per cura de fills i filles i veiem com són les dones en un 86,6%, 
les que han gaudit majoritàriament d’aquest dret, en front del 13,8% dels 
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homes. Tot i així, han augmentat els permisos per paternitat en un 32,4%, 
dada molt per sota dels natalicis catalans, el que constata que aquesta 
mesura de conciliació de la vida familiar i laboral no està prou 
implementada en la població masculina. 

 En general, la població ocupada no mostra gaire dificultats a l’hora de 
sol·licitar diferents permisos als seus centres de treball, la majoria 
contemplats a la LOIEDH, encara que la tendència mostrada és que com 
més grans són les persones treballadores més dificultats declaren tenir 
per demanar permisos relacionats amb la conciliació de la vida laboral i 
familiar. La població que declara tenir més dificultats és l’estrangera. 

 Les dones de 55 a 64 anys són les que creuen que la maternitat no les ha 
perjudicat (en un 85,2%) en la seva trajectòria professional. Les dones de 
20 a 30 anys són les que declaren que la maternitat les ha perjudicat més 
o podria fer-ho (amb un 32,2%). Aquesta darrera dada resulta força 
rellevant ja que es troben en plena època reproductiva. Per tant, 
s’evidencia que es fa necessari seguir avançant en el ple desenvolupament 
de polítiques d’igualtat d’oportunitats enfocades a la maternitat de les 
dones treballadores.  

 Comparant ambdós sexes, resulta significatiu observar com les dones 
declaren que la maternitat no els ha afectat o els afectaria en la seva 
trajectòria professional en major percentatge que els homes (un 76,4% de 
les dones i un 54,7% dels homes). En ambdós sexes, els trams d’edat de 55 
a 64 anys, de nacionalitat espanyola, amb un nivell d’estudis universitaris 
i un nivell de qualificació alt són els que declaren haver estat els menys 
perjudicats de tots els grups de població ocupada. 

 Respecte l’afiliació, en general, podem dir que la proporció de persones 
treballadores afiliades és força baixa ja que tenim un 15,8% d’homes 
afiliats i un 12,9% de dones afiliades; el que representa un 14,6% del total 
de població ocupada a Catalunya per a 2008. En el nivell d’estudis més 
baix, són les dones les que presenten valors més alts en afiliació, un 13,8%, 
en front dels homes que són un 12,2% del total. A la categoria de tècnics i 
professionals científics és on trobem els índex més alts de persones 
afiliades amb un 22,1% del total. 

 Respecte el coneixement que es té de la tasca sindical, la població més 
jove, menor de 30 anys, és la que declara tenir menys coneixements, amb 
un valor de 2,8. Per contra, els que declaren tenir més coneixement tenen 
entre 45 a 54 anys, i aquests són tant dones com homes, amb un valor de 
3,4 global sobre 10 punts (3,1 les dones i 3,7 els homes). A més, es constata 
què, a un major nivell d’estudis major coneixement de la tasca sindical té 
la població ocupada catalana. 
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 Si tenim en compte que la taxa d’activitat pel total de Catalunya és del 
77%, totes les províncies del territori català finalitzen l’any 2009 amb 
taxes superiors a la mitjana catalana - excepte la província de Tarragona. 
Cal assenyalar que és la província de Lleida la que presenta la taxa més 
elevada respecte a la mitjana catalana, amb gairebé 1,5 punts percentuals 
per sobre d’aquesta. Barcelona i Tarragona se situen per sota amb 
diferències interanuals negatives de -0,1 i -0,9 respectivament.  

 La distribució de la població ocupada catalana a finals de 2009 evidencia 
que gairebé tres quartes parts de les persones ocupades catalanes es 
troben a la província de Barcelona (73,4%). Una mica més del 20% es 
concentra a les províncies de Tarragona i Girona (10,6% i 9,9% 
respectivament) i el 6% a la demarcació de Lleida.  

 Al quart trimestre del 2009, gairebé tres quartes parts de les persones 
aturades són de la província de Barcelona, una mica més de l’11% a 
Girona i Tarragona. La proporció més baixa de persones aturades se situa 
a Lleida (4,4%).  Lleida i Barcelona han augmentat el nombre de persones 
aturades en més del 46%, xifra que està per sobre de la mitjana catalana 
(41,1%). A Girona i a Tarragona l’augment és del 31,1% i del 20,7%, 
respectivament. 

 A nivell comarcal, les comarques situades en l’eix que va des dels Pirineus 
(la Cerdanya, el Pallars, la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça), les comarques de 
Ponent (La Noguera i el Segrià) fins al Montsià, al sud del país, són els 
territoris on es concentren els majors increments interanuals de l’atur 
registrat. 
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8. Conclusions 

 

L’any 2009, de la mateixa manera que es va constatar l’any 2008, 
l’evolució del mercat de treball català destaca per la destrucció de llocs 
de treball, sobretot de caràcter temporal. 

La desacceleració econòmica que es començava a intuir ja l’any 2007, s’ha 
seguit donant al llarg de 2008 i 2009, i una de les seves conseqüències és la 
gran pèrdua d’ocupació que s’ha produït en el mercat de treball català. 
L’increment de l’atur és la conseqüència directa d’haver apostat per un 
model productiu basat en sectors d’activitat de poc valor afegit i en un 
mercat de treball dual amb ocupació de baixa qualificació, desregularitzada 
i precària. 

L’any 2009 encara no es percep cap indici positiu de recuperació 
econòmica, ja que, a més de la caiguda de l’ocupació i l’augment de l’atur, 
aquest any hem de destacar el fet que part de la població que abans era 
activa ara s’ha convertit en inactiva i desanimada a l’hora de buscar feina. 

L’indicador més rellevant del mercat de treball, l’ocupació, ens fa veure 
que el mercat de treball català ha sofert una greu davallada de llocs de 
treball en un dels principals sectors d’activitat i d’ocupació, com és la 
construcció. La mà d’obra excedent generada per la crisi d’aquest sector 
continua sense ser absorbida per la resta d’activitats econòmiques que 
conformen el teixit productiu català, evidenciant la poca capacitat de la 
nostra economia per generar ocupació. 

Com ja prevèiem l’any 2008, aquest 2009 s’ha constatat la continuada 
destrucció de llocs de treball a Catalunya. 

Aquests resultats ens indiquen que tenim un mercat laboral fortament 
segmentat entre les persones que gaudeixen de llocs de treball estables i 
les que pateixen condicions laborals precàries, com ara parcialitat, 
contractació temporal i baixos salaris, entre d’altres. Aquestes persones 
afectades per la situació més precària continuen sent majoritàriament els 
joves, les persones treballadores que ocupen llocs de treball poc qualificats 
i les persones immigrades. Són aquests col·lectius els que han patit de 
forma més accentuada les conseqüències de la crisi en forma d’atur. 

Les persones estrangeres ocupades majoritàriament les trobem relegades 
a branques d’activitat que comporten ja una alta temporalitat, fet que les 
fa estar constantment entrant i sortint del mercat de treball i tenint dret, 
per tant, a unes prestacions per atur de durada curta. Aquest col·lectiu 
presenta una incidència de l’atur més elevada que la població autòctona, 
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afirma tenir més jornada parcial i ocupa majoritàriament llocs de treball 
de baixa o nul·la qualificació. 

La situació de les dones en el mercat de treball català durant l’any 2009 
continua sent molt precària, fet que evidencia els encara existents 
problemes estructurals del nostre mercat laboral. La baixa ocupació 
d’aquest col·lectiu, l’elevada incidència de la parcialitat per cura d’altres 
persones, l’alta subocupació i la forta presència en treballs temporals fan 
que les dones quedin relegades als llocs de treball que ofereixen les 
pitjors condicions laborals. Tot i que, ja des de l’any 2008, l’atur masculí 
supera el femení, les dones continuen presentant taxes d’atur molt 
elevades i les estades més llargues fora del mercat de treball. 
L’equiparació del grau d’incidència de l’atur s’ha produït per un 
empitjorament de la posició dels homes i no per una millora de la situació 
de les dones en el mercat de treball, ja que, com hem pogut constatar, la 
destrucció d’ocupació s’ha concentrat en els sectors fortament 
masculinitzats. 

Aquesta situació tan desavantatjosa de les dones que es dóna en el mercat 
de treball català fa pensar en les conseqüències negatives de l’accés a la 
protecció econòmica en cas d’atur de moltes d’elles. La manca de 
cotitzacions suficients i la cotització a temps parcial, unides a estades 
prolongades sense ocupació, dificulta l’accés a les prestacions 
contributives per atur. Si a aquest fet hi afegim que les carreres 
professionals que presenten moltes dones són curtes o intermitents, 
tampoc tenen garantides les seves pensions de jubilació o d’incapacitat 
permanent futures. 

Un altre grup de treballadors i treballadores que més ha patit l’impacte de 
la crisi econòmica, en forma de desocupació, altes taxes d’atur, 
subocupació i temporalitat, són els joves. A més, aquest grup ha deixat 
clares les dificultats que pateixen a l’hora d’inserir-se al mercat de treball 
català, a més d’una incorporació tardana i amb menor intensitat que la 
resta de grups d’edat. 

L’anàlisi del mercat de treball de l’any 2009 també ens ha permès detectar 
que el col·lectiu major de 54 anys és un dels grups d’edat més vulnerables 
en relació amb el manteniment i la reinserció al mercat de treball. En 
termes d’activitat, cal ressaltar que són molts els homes d’aquesta franja 
d’edat que han passat a comptabilitzar com a inactius, i que pel que fa a 
ocupació, aquest grup d’edat pateix la taxa d’ocupació més baixa 
exceptuant els més joves. Altrament, les persones en edats més madures 
tenen importants dificultats a l’hora de reinserir-se al mercat de treball, 
cosa que s’evidencia pels períodes d’atur de més llarga durada que 
presenten. La pèrdua d’ocupació de les persones de més edat fa que, en 
alguns casos, aquestes deixin de ser el coixí econòmic en el qual se 
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suporten altres membres de l’entorn familiar, com ara fills o familiars que 
en depenen, fet que pot generar importants problemes de cohesió social, i 
fins i tot, de risc d’exclusió social i econòmica.  

L’any 2008 ja vèiem que el sector de la construcció era el més castigat per 
la recessió econòmica i que era l’activitat que veia, de manera continuada i 
sense fre, com els seus efectius passaven a engrossir les llistes de l’atur. 
L’any 2009 continua estant marcat per la destrucció de llocs de treball en 
aquest i en altres sectors que, indirectament, hi estaven vinculats. La 
indústria catalana ha continuat sense absorbir l’excedent de persones 
treballadores que deixava sense feina el sector de la construcció, 
evidenciant la incapacitat de generar llocs de treball, ja que també ha sigut 
una activitat que ha vist reduir els seus efectius. Concretament, la 
fabricació de productes metàl·lics, la fabricació de vehicles de motor i les 
indústries químiques. 

Altres activitats afectades com a conseqüència directa de la retracció del 
consum de les famílies són les relacionades amb els serveis de distribució, 
com el comerç. Per contra, els sectors que han destacat per guanyar 
ocupació malgrat la situació actual de crisi, són les activitats relacionades 
amb l’Administració pública i l’educació. 

El 2009, la contractació temporal ha disminuït considerablement, per la 
destrucció de llocs de treball de caràcter temporal i no per l’augment del 
nombre de contractes indefinits registrats. La finalització sense renovació 
dels contractes de durada determinada ha estat un dels principals motius 
d’aquesta reducció. La dualitat en el nostre mercat de treball, traduïda en 
un fort desequilibri, fa palès que són les persones que pateixen les 
situacions laborals més precàries les primeres sobre les quals recauen les 
conseqüències de la recessió econòmica. A la vegada, són les persones 
que poden quedar més desprotegides en cas de perdre el lloc de treball a 
causa de la dificultat que tenen d’acumular cotitzacions suficients per 
generar dret a prestacions. 

Amb relació a l’atur, podem dir que el 2009, de la mateixa manera que al 
2008, s’ha seguit produint un augment important del nombre de persones 
desocupades, afectant tot el teixit productiu català. Les persones més 
afectades per l’atur són els homes, joves, majoritàriament de nacionalitat 
estrangera, amb un nivell d’estudis baix i que provenen, principalment, 
del sector de la construcció.  

L’anàlisi del mercat de treball ens ha permès  constatar, un altre any, que la 
formació de les persones treballadores és clau per tal d’incorporar-se, 
mantenir-se en el mercat de treball i poder optar a llocs de treball 
qualificats, millorant la seva ocupabilitat. Les persones que ocupen llocs de 
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treball qualificats presenten menys temporalitat, gaudeixen de millors 
condicions laborals i pateixen menys l’impacte de l’atur. 

L’any 2009, tal com ja vam detectar l’any 2008, el fenomen de la 
sobrequalificació segueix sent present en el nostre mercat de treball, ja 
que s’estima que són al voltant de 450.000 les persones que tenen més 
formació de la que requereixen les tasques que duen a terme. Això deixa 
veure la poca capacitat de molts sectors d’activitat d’oferir llocs de treball 
de qualitat que generin un mercat de treball amb alt valor afegit i un nou 
model productiu, que no es basi en la precarietat laboral com a sortida a 
l’actual crisi. La necessitat per part del mercat de treball d’efectius amb 
estudis mitjans i l’augment de persones titulades permet comprovar que 
no hi ha un encaix entre l’oferta i la demanda d’ocupació. 

L’anàlisi sobre el coneixement de la tasca sindical que hem realitzat en 
aquest informe ens fa veure que tenim molta feina a fer pel que fa a la 
nostra tasca sindical, ja que, com hem pogut conèixer, hi ha un gran marge 
per poder arribar als centres de treball del nostre territori donant a 
conèixer els beneficis per a les persones treballadores d’estar afiliades a 
un sindicat, incidint en una millora de la qualitat de l’ocupació catalana. 

Les dades d’aquest estudi sobre l’ocupació a Catalunya l’any 2009 
corroboren allò que determina l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana 2008-2011, i és que és necessari un nou model 
productiu que es tradueixi en la creació de llocs de treball de qualitat, 
afavorint la competitivitat de l’economia catalana. 

Els poders públics han d’establir més mesures que estimulin l’activitat 
productiva, amb uns salaris dignes que reactivin la demanda i l’economia, 
que vagin lligades a una millora de la formació i la qualificació de les 
persones treballadores i de les infraestructures, permetent aconseguir els 
canvis estructurals tan necessaris en el nostre mercat de treball. La 
productivitat empresarial i la competitivitat de l’economia catalana passen 
per una major inversió, la qualificació de treballadors i treballadores i dels 
llocs de treball i una producció amb alt valor afegit per damunt dels baixos 
costos. 

Part del fort desequilibri o segmentació present en l’ocupació a Catalunya 
és conseqüència del fet que, en el nostre mercat de treball, conviuen 
treballadores i treballadors de qui és gratuït, o semigratuït, prescindir dels 
seus serveis, amb efectius que tenen salaris i antiguitat elevats i costos 
superiors per indemnització per acomiadament individual improcedent.  

Tenint en compte les entrades i sortides continuades del mercat de treball 
d’una gran part dels treballadors i treballadores i la prolongació de la 
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durada de la situació de desocupació, es fa necessària l’ampliació de la 
protecció social i econòmica de les persones aturades que deixen de 
percebre algun tipus d’ingrés. Per això cal implementar la Renda Garantida 
de Ciutadania, per assegurar, així, la cobertura de les necessitats bàsiques 
de subsistència de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  

Les dades de l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre de 2010 i 
de l’atur registrat dels primers 5 mesos de l’any continuen sense mostrar 
signes de recuperació econòmica en forma de creació d’ocupació. Ans al 
contrari, continuen perdent-se llocs de treball, baixa el nombre de 
persones actives i el nombre de contractacions registrades no sembla 
poder reduir el nombre de persones desocupades. Al mateix temps, 
s’evidencia una rebaixa de la quantitat de persones beneficiàries de 
prestacions contributives per atur, i un increment enorme del nombre de 
subsidis per atur, cosa que fa suposar que, si no troben feina ni reben 
rendes de caràcter assistencial, moltes persones en un curt termini de 
temps poden quedar en situació de desprotecció econòmica i, per tant, de 
risc d’exclusió.     
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9. Glossari 

 Accident de treball: materialització o concreció d’un perill en un succés o 
sinistre que provoca dany a la salut del treballador i/o dany a la propietat. 
Pot o no produir baixa laboral. 

 Accident de treball amb baixa: el que incapacita el treballador per 
continuar les seves tasques. Per considerar un accident amb baixa des del 
punt de vista legal, el treballador ha d’estar absent del seu lloc de treball 
com a mínim un dia, sense comptar el dia de l’accident. 

 Accident de treball sense baixa: aquell en què existeix lesió però que 
permet al treballador continuar realitzant la seva feina després de rebre 
assistència mèdica o en un màxim de 24 hores després del succés. 

 Accident in itinere: aquell que pateix el treballador en el trajecte d’anada o 
tornada de la feina. 

 Nivell de desagregació de la CNAE: la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas, ofereix diferents nivells de desagregació de les dades. És el 
nivell de detall en què trobem les activitats econòmiques. Com més 
desagregades són les dades, més nivell de concreció tenim de les diferents 
branques d’activitat.  

 Població activa: és el conjunt de persones de 16 i més anys, que treballen o 
bé estan disponibles per fer-ho i fan gestions per tal d’incorporar-se al 
mercat de treball. 

 Població assalariada: són les persones ocupades que treballen per compte 
aliè. El contracte d’aquestes persones pot ser de caràcter indefinit o 
temporal.  

 Població aturada: es consideren aturades totes les persones de 16 i més 
anys que reuneixen les següents condicions: estar sense feina, estar en 
recerca de feina i disponibles per treballar. 

 Població inactiva: la població econòmicament inactiva engloba a totes les 
persones de 16 i més anys, no classificades com a ocupades ni aturades. 
Aquesta població recull: persones que s’ocupen de la llar, estudiants, 
jubilats o prejubilats, persones que perceben una pensió diferent a la de 
jubilació i de prejubilació, persones que realitzen treballs socials sense 
remuneració, persones incapacitades per treballar i altres situacions. 

 Població inactiva desanimada: la població econòmicament inactiva que 
engloba a totes les persones de 16 anys i més, no classificades com a 
ocupades ni aturades, que no cerquen feina perquè consideren que no la 
trobaran. Dins d’aquesta població comptada com a desanimada, no s’hi 
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inclou aquelles persones que poden estar afectades per una regulació 
d’ocupació, per una malaltia o incapacitat temporal, per cura de nens o 
adults malalts, persones amb discapacitats o persones grans, per altres 
responsabilitats familiars o personals, per cursar estudis o rebre formació, 
estar jubilat o altres raons. 

 Població ocupada: és la formada per totes aquelles persones de 16 i més 
anys que durant la setmana de referència han tingut una feina per compte 
aliè o han exercit una activitat per compte propi. 

 Població total: és el conjunt de persones de 16 i més anys que resideixen 
en un territori. Conté tant la població activa com la inactiva. 

 Rotació laboral: % d’assalariats amb menys de 3 mesos (trimestral) i 1 any 
(anual) d’antiguitat al lloc de treball. 

 Taxa d’activitat: és l’indicador relatiu associat a la població activa i es 
defineix com el quocient  entre la població activa i la població total de 16 i 
més anys (en %). 

 Taxa d’atur: és l’indicador relatiu associat a la població desocupada i es 
defineix com el quocient entre la població aturada i la població activa (en 
%). 

 Taxa d’ocupació: és l’indicador relatiu associat a la població ocupada i es 
defineix com el quocient entre la població ocupada i la població total de 16 
i més anys (en %). 

 Taxa de parcialitat: és el percentatge de persones ocupades a temps 
parcial sobre el total de població ocupada (en %). 

 Taxa de salarització: és l’indicador relatiu associat a la població ocupada 
assalariada i que es defineix com el percentatge de la població ocupada 
assalariada sobre el total de població ocupada (en %). 

 Taxa de temporalitat: és el percentatge de persones assalariades amb 
contracte temporal sobre el total de població ocupada assalariada (en %). 
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10. Annexos 

 

Població aturada 16-64 anys 
 

  
4t trimestre 2008 4t trimestre 2009 Variació interanual 

  
Absolut Taxa Absolut Taxa 

Absolut  
(%) 

Taxa  
(punts percentuals) 

Total 
 

455.772 11,9 642.960 17,2 29,1 5,3 

Sexe 
Homes 261.490 12,3 377.439 18,3 30,7 6,0 

Dones 194.282 11,5 265.521 15,7 26,8 4,2 

Edat 

De 16 a 19 anys 37.920 45,3 40.312 62,5 5,9 17,2 

De 20 a 30 anys 168.144 18,3 205.360 24,4 18,1 6,1 

De 31 a 44 anys 154.215 10,0 254.130 16,3 39,3 6,3 

De 45 a 54 anys 66.741 8,1 36.355 11,5 -83,6 3,4 

De 55 a 64 anys 28.754 6,2 46.604 10,4 38,3 4,2 

Nivell d'estudis 

Analfabets 
 i educació primària 

125.026 18,0 178.505 25,6 30,0 7,6 

Educació secundària 
 1a etapa 

145.485 15,3 218.913 24,1 33,5 8,8 

Educació secundària 
 2a etapa 

118.169 12,5 151.785 16,7 22,1 4,2 

Educació superior 67.092 5,4 93.757 7,6 28,4 2,2 

Nacionalitat 

Nacionalitat 
 espanyola 

305.252 9,9 425.552 14,0 28,3 4,1 

Nacionalitat 
 estrangera 

150.520 20,3 217.408 30,5 30,8 10,2 

Províncies 

Barcelona 320.773 11,5 469.113 17,1 31,6 5,5 

Girona 56.414 14,2 73.960 19,3 23,7 5,1 

Lleida 19.509 8,8 28.591 13,2 31,8 4,4 

Tarragona 59.077 13,8 71.296 17,7 17,1 3,9 

Durada de l'atur 

Menys de 6 mesos 211.013 - 210.296 - -0,3 - 

De 6 mesos a 1 any 87.319 - 168.347 - 48,1 - 

De 1 a 2 anys 61.484 - 133.767 - 54,0 - 

Més de 2 anys 46.788 - 73.089 - 36,0 - 

Font: Elaboració pròpia a partir de  les microdades de l'EPA (INE). 
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Població aturada 16-64 per branques d'activitat 
 

 
4t trimestre 

2008 
4t trimestre 

2009 
Variació 

interanual 

 
Absolut Absolut Absoluta Percentual 

 
455.777 642.960 187.183 29,1 

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 2.714 8.172 5.458 66,8 

Silvicultura i explotació forestal 0 189 189 100,0 

Pesca i aqüicultura 0 0 0 - 

Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0 0 - 

Extracció de petroli brut i de gas natural 0 0 0 - 

Extracció de minerals metàl•lics 0 0 0 - 

Extracció de minerals no metàl•lics ni energètics 0 645 645 100,0 

Activitats de suport a les indústries extractives 0 0 0 - 

Indústries de productes alimentaris 7.677 6.854 -823 -12,0 

Fabricació de begudes 809 1.285 476 37,0 

Indústries del tabac 0 0 0 - 

Indústries tèxtils 6.376 1.515 -4.861 -320,9 

Confecció de peces de vestir 1.521 4.452 2.931 65,8 

Indústria del cuir i del calçat 1.482 2.044 562 27,5 

Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 474 2.561 2.087 81,5 

Indústries del paper 2.992 1.950 -1.042 -53,4 

Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 2.312 1.420 -892 -62,8 

Coqueries i refinació del petroli 0 171 171 100,0 

Indústries químiques 1.075 3.851 2.776 72,1 

Fabricació de productes farmacèutics 1.462 1.016 -446 -43,9 

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 3.360 2.762 -598 -21,7 

Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 3.695 3.729 34 0,9 

Metal•lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 2.184 575 -1.609 -279,8 

Fabricació de productes metàl•lics, excepte maquinària i equips 3.746 8.239 4.493 54,5 

Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.267 983 -284 -28,9 

Fabricació de materials i equips elèctrics 1.021 4.047 3.026 74,8 

Fabricació de maquinària i equips ncaa 3.058 4.704 1.646 35,0 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 9.659 9.225 -434 -4,7 

Fabricació d'altres materials de transport 2.342 0 -2.342 - 

Fabricació de mobles 4.098 3.191 -907 -28,4 

Indústries manufactureres diverses 0 2.556 2.556 100,0 

Reparació i instal•lació de maquinària i equips 497 2.121 1.624 76,6 

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 882 1.138 256 22,5 

Captació, potabilització i distribució d'aigua 527 0 -527 - 

Recollida i tractament d'aigües residuals 0 0 0 - 

Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de 
valorització 

3.714 1.470 -2.244 -152,7 

Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 0 0 0 - 
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Construcció d'immobles 57.791 64.504 6.713 10,4 

Construcció d'obres d'enginyeria civil 3.094 6.083 2.989 49,1 

Activitats especialitzades de la construcció 27.382 30.153 2.771 9,2 

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 2.065 4.595 2.530 55,1 

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i 
motocicletes 

7.375 12.268 4.893 39,9 

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 25.325 30.620 5.295 17,3 

Transport terrestre; transport per canonades 8.059 10.408 2.349 22,6 

Transport marítim i per vies de navegació interiors 0 0 0 - 

Transport aeri 0 0 0 - 

Emmagatzematge i activitats afins al transport 4.619 5.718 1.099 19,2 

Activitats postals i de correus 3.006 3.560 554 15,6 

Serveis d'allotjament 5.214 6.684 1.470 22,0 

Serveis de menjar i begudes 24.871 31.755 6.884 21,7 

Edició 1.701 2.364 663 28,0 

Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats 
d'enregistrament de so i edició musical 

1.484 1.063 -421 -39,6 

Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 0 0 0 - 

Telecomunicacions 0 731 731 100,0 

Serveis de tecnologies de la informació 2.255 2.732 477 17,5 

Serveis d'informació 0 816 816 100,0 

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 3.786 1.719 -2.067 -120,2 

Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social 
obligatòria 

0 1.104 1.104 100,0 

Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 0 353 353 100,0 

Activitats immobiliàries 2.111 811 -1.300 -160,3 

Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.991 1.753 -238 -13,6 

Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 0 2.550 2.550 100,0 

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 1.815 3.933 2.118 53,9 

Recerca i desenvolupament 0 391 391 100,0 

Publicitat i estudis de mercat 1.322 4.662 3.340 71,6 

Altres activitats professionals, científiques i tècniques 1.235 1.291 56 4,3 

Activitats veterinàries 0 0 0 - 

Activitats de lloguer 1.662 2.402 740 30,8 

Activitats relacionades amb l'ocupació 353 0 -353 - 

Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de 
reserves i activitats que s'hi relacionen 

155 1.309 1.154 88,2 

Activitats de seguretat i investigació 1.814 2.190 376 17,2 

Serveis a edificis i activitats de jardineria 7.649 13.104 5.455 41,6 

Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 2.607 180 -2.427 -1348,3 

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 1.217 2.534 1.317 52,0 

Educació 5.191 8.123 2.932 36,1 

Activitats sanitàries 3.262 4.631 1.369 29,6 

Activitats de serveis socials amb allotjament 3.507 2.528 -979 -38,7 

Activitats de serveis socials sense allotjament 3.379 4.692 1.313 28,0 

Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 424 1.346 922 68,5 

Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 185 0 -185 - 
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Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 0 594 594 100,0 

Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 4.442 5.449 1.007 18,5 

Activitats associatives 0 1.035 1.035 100,0 

Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 0 0 0 - 

Altres activitats de serveis personals 2.038 1.477 -561 -38,0 

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 5.006 13.562 8.556 63,1 

Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 - 

Organismes extraterritorials 0 0 0 - 

Total classificables* 298.336 378.642 80.306 21,2 

No classificables** 157.441 264.318 106.877 40,4 

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

  
Home Dona Total 

16 a 64 anys 

Forces armades 1.780 1.368 3.148 

Directius d'administració i empresa 180.948 96.279 277.227 

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 189.602 251.062 440.664 

Tècnics i professionals de suport 190.962 125.728 316.690 

Empleats administratius 140.451 318.929 459.380 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 161.941 323.925 485.866 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 39.544 6.875 46.419 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 378.677 29.251 407.928 

Operadors d'instal·lacions i maquinària 245.529 64.426 309.955 

Treballadors no qualificats 154.961 204.904 359.865 

Total 1.684.395 1.422.747 3.107.142 

Resta d’edats 

Directius d'administració i empresa 5.505 1.497 7.002 

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 5.150 2.332 7.482 

Tècnics i professionals de suport 2.451 1.034 3.485 

Empleats administratius 0 1.148 1.148 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 1.281 3.401 4.682 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 1.308 378 1.686 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 1.234 0 1.234 

Operadors d'instal·lacions i maquinària 736 0 736 

Treballadors no qualificats 0 1.798 1.798 

Total 17.665 11.588 29.253 

Font: Elaboració pròpia a partir de  les microdades de l'EPA (INE). 
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Ocupació per sexes i grups d'edat 
 

  
Home Dona Total 

16 a 19 anys 

Forces armades 114 0 114 

Tècnics i professionals de suport 755 162 917 

Empleats administratius 0 2.573 2.573 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 3.975 5.492 9.467 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 136 0 136 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 4.956 0 4.956 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 1.362 0 1.362 

Treballadors no qualificats 2.846 1.814 4.660 

Total 14.144 10.041 24.185 

20 a 30 anys 

Forces armades 1.666 1.368 3.034 

Directius d'administració i empresa 7.920 7.198 15.118 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 36.391 54.671 91.062 

Tècnics i professionals de suport 46.065 32.318 78.383 

Empleats administratius 34.062 68.230 102.292 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 45.310 96.777 142.087 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 4.985 0 4.985 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 61.556 4.728 66.284 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 38.041 10.485 48.526 

Treballadors no qualificats 47.183 36.808 83.991 

Total 323.179 312.583 635.762 

31 a 44 anys 

Directius d'administració i empresa 77.715 33.289 111.004 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 83.253 108.788 192.041 

Tècnics i professionals de suport 77.649 61.570 139.219 

Empleats administratius 48.631 150.570 199.201 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 67.764 122.133 189.897 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 17.045 2.423 19.468 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 164.785 12.914 177.699 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 116.545 28.950 145.495 

Treballadors no qualificats 63.636 68.451 132.087 

Total 717.023 589.088 1.306.111 

45 a 54 anys 

Directius d'administració i empresa 59.120 34.114 93.234 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 45.188 65.227 110.415 

Tècnics i professionals de suport 43.886 21.032 64.918 

Empleats administratius 37.229 68.278 105.507 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 30.907 63.897 94.804 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 8.488 1.046 9.534 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 89.884 7.569 97.453 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 55.515 19.289 74.804 

Treballadors no qualificats 27.038 61.530 88.568 

Total 397.255 341.982 739.237 

55 a 64 anys 

Directius d'administració i empresa 36.193 21.678 57.871 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 24.769 22.377 47.146 

Tècnics i professionals de suport 22.607 10.645 33.252 

Empleats administratius 20.529 29.277 49.806 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 13.985 35.627 49.612 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 8.890 3.406 12.296 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 57.496 4.040 61.536 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 34.065 5.701 39.766 

Treballadors no qualificats 14.258 36.303 50.561 

Font: Elaboració pròpia a partir de  les microdades de l'EPA (INE). 
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Ocupació per sexe i nacionalitat 

 

   
Home Dona Total 

16 a 64 anys 

espanyola 

Forces armades 772 553 1.325 

Directius d'administració i empresa 165.947 87.311 253.258 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 172.396 238.581 410.977 

Tècnics i professionals de suport 176.162 117.359 293.521 

Empleats administratius 125.829 297.685 423.514 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 125.950 257.938 383.888 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 28.204 5.229 33.433 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 314.138 24.479 338.617 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 217.656 54.814 272.470 

Treballadors no qualificats 83.904 116.650 200.554 

Total 1.410.958 1.200.599 2.611.557 

estrangera 

Forces armades 1.008 814 1.822 

Directius d'administració i empresa 15.000 8.968 23.968 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 17.206 12.481 29.687 

Tècnics i professionals de suport 14.800 8.369 23.169 

Empleats administratius 14.622 21.244 35.866 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 35.991 65.987 101.978 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 11.339 1.645 12.984 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 64.538 4.773 69.311 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 27.872 9.613 37.485 

Treballadors no qualificats 71.057 88.254 159.311 

Total 273.433 222.148 495.581 

Resta d’edats 

espanyola 

Directius d'administració i empresa 4.312 1.497 5.809 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 4.793 2.332 7.125 

Tècnics i professionals de suport 1.558 140 1.698 

Empleats administratius 0 1.148 1.148 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 1.281 3.401 4.682 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 1.308 378 1.686 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 1.234 0 1.234 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 736 0 736 

Treballadors no qualificats 0 1.798 1.798 

Total 15.222 10.694 25.916 

estrangera 

Directius d'administració i empresa 1.193 0 1.193 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 357 0 357 

Tècnics i professionals de suport 894 894 1.788 

Total 2.444 894 3.338 

Font: Elaboració pròpia a partir de  les microdades de l'EPA (INE). 
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Ocupació per sexes i nivell d'estudis 

 

   
Home Dona Total 

16 a 64 anys 

Analfabets i 
educació primària 

Forces armades 658 0 658 

Directius d'administració i empresa 25.147 16.887 42.034 

Tècnics i professionals de suport 7.285 419 7.704 

Empleats administratius 7.806 14.532 22.338 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 28.619 52.535 81.154 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 17.279 1.912 19.191 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 104.274 8.013 112.287 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 63.913 20.405 84.318 

Treballadors no qualificats 70.123 78.837 148.960 

Total 325.104 193.540 518.644 

Educació 
secundària 1a 
etapa 

Forces armades 0 1.368 1.368 

Directius d'administració i empresa 34.606 14.620 49.226 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 3.094 0 3.094 

Tècnics i professionals de suport 24.059 6.361 30.420 

Empleats administratius 26.132 49.221 75.353 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 46.306 106.147 152.453 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 6.728 950 7.678 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 120.744 10.159 130.903 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 100.964 29.163 130.127 

Treballadors no qualificats 47.616 61.359 108.975 

Total 410.249 279.348 689.597 

Educació 
secundària 2a 
etapa 

Forces armades 1.122 0 1.122 

Directius d'administració i empresa 41.223 24.272 65.495 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 5.403 7.386 12.789 

Tècnics i professionals de suport 56.035 43.411 99.446 

Empleats administratius 52.072 130.090 182.162 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 52.290 104.765 157.055 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 12.105 2.903 15.008 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 89.014 6.518 95.532 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 48.028 10.914 58.942 

Treballadors no qualificats 24.077 48.157 72.234 

Total 381.369 378.416 759.785 

Estudis superiors 

Directius d'administració i empresa 79.781 40.008 119.789 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 180.467 242.742 423.209 

Tècnics i professionals de suport 103.584 75.423 179.007 

Empleats administratius 54.442 124.847 179.289 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 34.726 60.031 94.757 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 3.431 1.110 4.541 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 64.645 4.562 69.207 
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Operadors d'instal•lacions i maquinària 32.623 3.943 36.566 

Treballadors no qualificats 13.144 16.552 29.696 

Total 566.843 569.218 1.136.061 

Resta d’edats 

Analfabets i 
educació primària 

Directius d'administració i empresa 1.169 205 1.374 

Tècnics i professionals de suport 1.058 0 1.058 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 709 1.067 1.776 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 0 378 378 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 857 0 857 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 432 0 432 

Treballadors no qualificats 0 1.618 1.618 

Total 4.225 3.268 7.493 

Educació 
secundària 1a 
etapa 

Directius d'administració i empresa 0 141 141 

Empleats administratius 0 484 484 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 572 0 572 

Treballadors qualificats agraris i pesquers 1.308 0 1.308 

Treballadors qualificats de manufactures i construcció 377 0 377 

Treballadors no qualificats 0 179 179 

Total 2.257 804 3.061 

Educació 
secundària 2a 
etapa 

Directius d'administració i empresa 2.234 1.045 3.279 

Tècnics i professionals de suport 0 894 894 

Empleats administratius 0 663 663 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 0 1.905 1.905 

Operadors d'instal•lacions i maquinària 304 0 304 

Total 2.538 4.507 7.045 

Estudis superiors 

Directius d'administració i empresa 2.103 106 2.209 

Tècnics i professionals científics i intel•lectuals 5.150 2.332 7.482 

Tècnics i professionals de suport 1.393 140 1.533 

Treballadors de serveis de restauració, personals i comerç 0 428 428 

Total 8.646 3.006 11.652 

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

    Home Dona Total 

16 a 64 anys 

Sense o amb baixa qualificació 400.489 269.331 669.820 

Qualificació mitjana 558.672 355.055 913.727 

Alta qualificació 561.512 473.069 1.034.581 

Serveis de restauració, personals i comerç 161.941 323.925 485.866 

Forces armades 1.780 1.368 3.148 

Total 1.684.394 1.422.748 3.107.142 

Resta d’edats 

Sense o amb baixa qualificació 736 1.798 2.534 

Qualificació mitjana 2.542 1.525 4.067 

Alta qualificació 13.107 4.863 17.970 

Serveis de restauració, personals i comerç 1.281 3.401 4.682 

Total 17.666 11.587 29.253 

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

 

Nivells de qualificació per sexe i grups d'edat 
 

  
Home Dona Total 

16 a 19 anys 

Sense o amb baixa qualificació 4.209 1.814 6.023 

Qualificació mitjana 5.092 2.573 7.665 

Alta qualificació 755 162 917 

Serveis de restauració, personals i comerç 3.975 5.492 9.467 

Forces armades 114 0 114 

Total 14.145 10.041 24.186 

20 a 30 anys 

Sense o amb baixa qualificació 85.224 47.293 132.517 

Qualificació mitjana 100.604 72.958 173.562 

Alta qualificació 90.377 94.187 184.564 

Serveis de restauració, personals i comerç 45.310 96.777 142.087 

Forces armades 1.666 1.368 3.034 

Total 323.181 312.583 635.764 

31 a 44 anys 

Sense o amb baixa qualificació 180.181 97.401 277.582 

Qualificació mitjana 230.461 165.907 396.368 

Alta qualificació 238.618 203.647 442.265 

Serveis de restauració, personals i comerç 67.764 122.133 189.897 

Total 717.024 589.088 1.306.112 

45 a 54 anys 

Sense o amb baixa qualificació 82.553 80.819 163.372 

Qualificació mitjana 135.600 76.894 212.494 

Alta qualificació 148.194 120.373 268.567 

Serveis de restauració, personals i comerç 30.907 63.897 94.804 

Total 397.254 341.983 739.237 

55 a 64 anys 

Sense o amb baixa qualificació 48.323 42.004 90.327 

Qualificació mitjana 86.915 36.723 123.638 

Alta qualificació 83.569 54.700 138.269 

Serveis de restauració, personals i comerç 13.985 35.627 49.612 

Total 232.792 169.054 401.846 

Font: Elaboració pròpia a partir de  les microdades de l'EPA (INE). 
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Nivells de qualificació per sexe i nacionalitat 

 

   
Home Dona Total 

16 a 64 anys 

Nacionalitat espanyola 

Sense o amb baixa qualificació 301.560 171.464 473.024 

Qualificació mitjana 468.172 327.393 795.565 

Alta qualificació 514.506 443.251 957.757 

Serveis de restauració, personals i comerç 125.950 257.938 383.888 

Forces armades 772 553 1.325 

Total 1.410.960 1.200.599 2.611.559 

Nacionalitat estrangera 

Sense o amb baixa qualificació 98.929 97.867 196.796 

Qualificació mitjana 90.500 27.662 118.162 

Alta qualificació 47.006 29.818 76.824 

Serveis de restauració, personals i comerç 35.991 65.987 101.978 

Forces armades 1.008 814 1.822 

Total 273.434 222.148 495.582 

Resta d’edats 

Nacionalitat espanyola 

Sense o amb baixa qualificació 736 1.798 2.534 

Qualificació mitjana 2.542 1.525 4.067 

Alta qualificació 10.663 3.969 14.632 

Serveis de restauració, personals i comerç 1.281 3.401 4.682 

Total 15.222 10.693 25.915 

Nacionalitat estrangera 
Alta qualificació 2.444 894 3.338 

Total 2.444 894 3.338 

Font: Elaboració pròpia a partir de  les microdades de l'EPA (INE). 
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Sobrequalificació: Nivells de qualificació per sexe i nivells d'estudis 
 

   
Home Dona Total 

16 a 64 
anys 

Analfabets i educació 
primària 

Sense o amb baixa qualificació 134.036 99.242 233.278 

Qualificació mitjana 129.359 24.457 153.816 

Alta qualificació 32.432 17.306 49.738 

Serveis de restauració, personals i comerç 28.619 52.535 81.154 

Forces armades 658 0 658 

Total 325.104 193.540 518.644 

Educació secundària 1a 
etapa 

Sense o amb baixa qualificació 148.580 90.522 239.102 

Qualificació mitjana 153.604 60.330 213.934 

Alta qualificació 61.759 20.981 82.740 

Serveis de restauració, personals i comerç 46.306 106.147 152.453 

Forces armades 0 1.368 1.368 

Total 410.249 279.348 689.597 

Educació secundària 2a 
etapa 

Sense o amb baixa qualificació 72.105 59.071 131.176 

Qualificació mitjana 153.191 139.511 292.702 

Alta qualificació 102.661 75.069 177.730 

Serveis de restauració, personals i comerç 52.290 104.765 157.055 

Forces armades 1.122 0 1.122 

Total 381.369 378.416 759.785 

Estudis superiors 

Sense o amb baixa qualificació 45.767 20.496 66.263 

Qualificació mitjana 122.518 130.519 253.037 

Alta qualificació 363.832 358.173 722.005 

Serveis de restauració, personals i comerç 34.726 60.031 94.757 

Total 566.843 569.219 1.136.062 

Resta 
d’edats 

Analfabets i educació 
primària 

Sense o amb baixa qualificació 432 1.618 2.050 

Qualificació mitjana 857 378 1.235 

Alta qualificació 2.227 205 2.432 

Serveis de restauració, personals i comerç 709 1.067 1.776 

Total 4.225 3.268 7.493 

Educació secundària 1a 
etapa 

Sense o amb baixa qualificació 0 179 179 

Qualificació mitjana 1.685 484 2.169 

Alta qualificació 0 141 141 

Serveis de restauració, personals i comerç 572 0 572 

Total 2.257 804 3.061 

Educació secundària 2a 
etapa 

Sense o amb baixa qualificació 304 0 304 

Qualificació mitjana 0 663 663 

Alta qualificació 2.234 1.939 4.173 

Serveis de restauració, personals i comerç 0 1.905 1.905 

Total 2.538 4.507 7.045 

Estudis superiors 

Alta qualificació 8.646 2.578 11.224 

Serveis de restauració, personals i comerç 0 428 428 

Total 8.646 3.006 11.652 

Font: Elaboració pròpia a partir de  les microdades de l'EPA (INE). 
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Recull de taxes per nivell d'estudis 
 

 
Taxa activitat 

 
Analfabets i educació primària Educació secundaria 1a etapa Educació secundaria 2a etapa Estudis superiors 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 77,0 42,2 59,4 84,7 63,5 74,9 87,1 70,4 78,7 92,8 88,1 90,4 

4t trimestre 2007 76,8 44,1 60,5 86,4 64,6 76,3 86,0 70,8 78,3 95,2 88,9 92,0 

4t trimestre 2008 78,7 46,0 62,8 84,4 67,1 76,6 86,0 71,9 78,6 93,9 89,6 91,7 

4t trimestre 2009 75,0 46,0 61,1 84,8 66,3 76,2 81,5 73,3 77,2 93,4 89,0 91,1 

 
Taxa ocupació 

 
Analfabets i educació primària Educació secundaria 1a etapa Educació secundaria 2a etapa Estudis superiors 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 71,8 37,2 54,3 78,3 56,2 68,1 82,3 64,7 73,4 89,8 84,2 87,0 

4t trimestre 2007 69,6 38,5 54,1 81,8 57,8 70,7 81,9 65,0 73,4 91,3 85,1 88,2 

4t trimestre 2008 62,6 39,8 51,5 71,9 56,4 64,9 76,3 61,9 68,8 89,4 84,2 86,8 

4t trimestre 2009 54,6 35,4 45,4 64,2 50,6 57,9 67,6 61,4 64,4 86,5 82,0 84,2 

 
Taxa temporalitat 

 
Analfabets i educació primària Educació secundaria 1a etapa Educació secundaria 2a etapa Estudis superiors 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 30,9 31,2 31,0 24,3 33,1 27,8 28,8 25,6 27,3 19,7 25,0 22,4 

4t trimestre 2007 27,9 23,5 26,2 25,5 27,6 26,4 23,9 28,0 25,8 14,8 21,1 18,1 

4t trimestre 2008 22,8 21,1 22,1 18,8 21,1 19,8 22,1 23,8 22,9 12,8 17,9 15,4 

4t trimestre 2009 22,2 12,0 18,2 19,3 19,0 19,2 18,1 19,8 19,0 11,5 17,3 14,5 
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Taxa parcialitat 

 
Analfabets i educació primària Educació secundaria 1a etapa Educació secundaria 2a etapa Estudis superiors 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 2,5 33,0 33,0 2,7 27,6 27,6 7,0 22,9 22,9 3,4 12,9 12,9 

4t trimestre 2007 2,4 32,9 32,9 2,5 25,7 25,7 7,4 25,8 25,8 3,5 13,6 13,6 

4t trimestre 2008 2,2 31,6 31,6 3,1 23,4 23,4 6,8 24,4 24,4 4,3 15,4 15,4 

4t trimestre 2009 3,5 26,1 26,1 2,7 26,8 26,8 7,0 20,8 20,8 4,9 15,5 15,5 

 
Taxa atur 

 
Analfabets i educació primària Educació secundaria 1a etapa Educació secundaria 2a etapa Estudis superiors 

 
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

4t trimestre 2006 6,7 12,0 8,6 7,5 11,6 9,1 5,5 8,1 6,7 3,3 4,5 3,8 

4t trimestre 2007 9,4 12,7 10,6 5,4 10,5 7,4 4,7 8,2 6,3 4,1 4,2 4,2 

4t trimestre 2008 20,5 13,6 18,0 14,8 16,0 15,3 11,2 13,9 12,5 4,8 6,0 5,4 

4t trimestre 2009 27,1 22,9 25,6 24,4 23,7 24,1 17,1 16,2 16,7 7,4 7,8 7,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de  les microdades de l'EPA (INE). 
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Taxes absolutes d’atur per municipis segons estrats de població 

 

Més de 50.000 habitants Taxa abs. d'atur 

Mataró 15,4 

Mollet del Vallès 14,7 

Rubí 14,6 

Terrassa 14,2 

Badalona 13,9 

Sabadell 13,9 

Santa Coloma de Gramenet 13,8 

Vilanova i la Geltrú 13,2 

Granollers 13,1 

Manresa 13,1 

Viladecans 13 

Cornellà de Llobregat 12,9 

Sant Boi de Llobregat 12,8 

Reus 12,8 

Prat de Llobregat (El) 12,7 

Hospitalet de Llobregat (L') 12,1 

Tarragona 11,6 

Cerdanyola del Vallès 11,2 

Lleida 10,7 

Girona 9,9 

Barcelona 9,5 

Castelldefels 9,2 

Sant Cugat del Vallès 7 

  
Mitjana 11,5 

 

  



222 
   

de 10.001 a 50.000 Taxa abs. d'atur 

més de 50.000 19,7 

Badia del Vallès 18,3 

Canovelles 16,5 

Pineda de Mar 16 

Vendrell (El) 16 

Salt 16 

Deltebre 15,7 

Sant Adrià de Besòs 15,5 

Tordera 15,5 

Piera 15,3 

Llagosta (La) 15,3 

Manlleu 15,2 

Ripollet 15,1 

Montornès del Vallès 15,1 

Torelló 14,7 

Sant Joan de Vilatorrada 14,6 

Igualada 14,6 

Bisbal d'Empordà (La) 14,5 

Palafrugell 14,4 

Malgrat de Mar 14,2 

Blanes 13,9 

Sant Vicenç dels Horts 13,7 

Vic 13,7 

Ripoll 13,6 

Barberà del Vallès 13,6 

Martorell 13,6 

Sant Pere de Ribes 13,6 

Cunit 13,4 

Figueres 13,4 

Calafell 13,3 

Valls 13,3 

Esparreguera 13,3 

Montcada i Reixac 13,2 

Calella 13,2 

Olesa de Montserrat 13 

Balaguer 12,9 

Canet de Mar 12,8 

Sant Feliu de Guíxols 12,8 

Sant Celoni 12,8 

Berga 12,8 

Vilafranca del Penedès 12,5 

Torredembarra 12,4 

Sant Andreu de la Barca 12,4 

  
Mitjana 12,3 
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de 5.001 a 10.000 Taxa abs. d'atur 

Santa Margarida de Montbui 19,4 

Sant Vicenç de Castellet 15,6 

Navarcles 14,6 

Maçanet de la Selva 14,5 

Polinyà 14,4 

Constantí 14,4 

Sénia (La) 14,4 

Arboç (L') 14,2 

Palafolls 14 

Navàs 13,6 

Masquefa 13,3 

Capellades 13,1 

Llagostera 13,1 

Roda de Barà 13 

Santa Margarida i els Monjos 13 

Sallent 12,9 

Centelles 12,9 

Montmeló 12,6 

Cervera 12,6 

Artés 12,5 

Vacarisses 12,4 

Sant Fruitós de Bages 12,4 

Roda de Ter 12,3 

Súria 12,3 

Sentmenat 12,2 

Santa Maria de Palautordera 12,2 

Santpedor 12,2 

Llinars del Vallès 12,1 

Caldes de Malavella 12,1 

Gironella 11,8 

Vidreres 11,8 

Solsona 11,8 

Anglès 11,7 

Tona 11,5 

Sils 11,5 

Sant Feliu de Codines 11,4 

Alcover 11,2 

Arenys de Munt 11,2 

Lliçà de Vall 11,1 

Montblanc 11,1 

Gelida 11,1 

Santa Eulàlia de Ronçana 11 

Roquetes 10,9 

  
Mitjana 10,7 
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de 2.001 a 5.000 Taxa abs. d'atur 

Santa Oliva 16,6 
Torrelles de Foix 16,3 
Pobla de Claramunt (La) 16,1 
Balenyà 15,9 
Pont de Vilomara i Rocafort (El) 15,9 
Bisbal del Penedès (La) 15,7 
Torre de Claramunt (La) 15,2 
Creixell 15,2 
Albinyana 15,2 
Òdena 14,9 
Bellvei 14,8 
Sant Jaume dels Domenys 14,7 
Pobla de Montornès (La) 14,4 
Canyelles 13,7 
Hostalric 13,4 
Masies de Voltregà (Les) 13,4 
Balsareny 13,2 
Martorelles 12,7 
Sant Salvador de Guardiola 12,6 
Sant Quintí de Mediona 12,6 
Pla de Santa Maria (El) 12,5 
Prats de Lluçanès 12,5 
Castellbell i el Vilar 12,4 
Banyeres del Penedès 12,4 
Sant Llorenç Savall 12,4 
Sant Pere de Torelló 12,4 
Sant Jaume d'Enveja 12,3 
Riells i Viabrea 12,3 
Sant Hipòlit de Voltregà 12,3 
Aiguafreda 12,2 
Avinyó 11,9 
Monistrol de Montserrat 11,9 
Sant Quirze de Besora 11,8 
Vallgorguina 11,7 
Hostalets de Pierola (Els) 11,6 
Campdevànol 11,5 
Dosrius 11,4 
Camarles 11,3 
Aldea (L') 11,3 
Sant Pere de Vilamajor 11,3 
Calaf 11,3 
Puig-reig 11,2 
Morell (El) 11,1 
Ampolla (L') 11,1 
Breda 11 
S. Joan de les Abadeses 11 
Sant Cebrià de Vallalta 10,9 
Pobla de Mafumet (La) 10,9 
Riudarenes 10,8 
Olivella 10,8 

  
Mitjana 10.0 
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de 501 a 2.000 Taxa abs. d'atur 

Montmell (El) 17,9 
Montesquiu 16,6 
Sant Miquel de Fluvià 16,2 
Fogars de la Selva 16,1 
Sant Bartomeu del Grau 15,6 
Cabrera d'Anoia 15,1 
Massanes 14,6 
Vilalba Sasserra 14,6 
Pontons 13,8 
Bonastre 13,7 
Puigpelat 13,6 
Puigdàlber 13,6 
Figaró-Montmany 13,5 
Vallbona d'Anoia 13,5 
Pont d'Armentera (El) 13,3 
Cabra del Camp 13,3 
Castellgalí 13,1 
Olvan 12,7 
Castellnou de Bages 12,7 
Preixens 12,7 
Vilada 12,7 
Guardiola de Berguedà 12,6 
Barberà de la Conca 12,5 
Far d'Empordà (El) 12,4 
Olost 12,3 
Masllorenç 12,3 
Sant Martí de Centelles 12,2 
Ullà 12 
Callús 12 
Santa Eulàlia de Riuprimer 11,8 
Cercs 11,8 
Aiguamúrcia 11,8 
Tortellà 11,7 
Sant Julià del Llor i Bonmatí 11,5 
Vila rodona 11,2 
Flaçà 11,2 
Rodonyà 11,1 
Monistrol de Calders 11,1 
Sarral 10,9 
Masdenverge 10,9 
Sant Feliu de Buixalleu 10,9 
Vilamalla 10,8 
Bruc (El) 10,8 
Fonollosa 10,7 
Vall-llobrega 10,7 
Carme 10,6 
Rellinars 10,6 
Pacs del Penedès 10,6 
Santa Maria de Martorelles 10,5 
Sant Iscle de Vallalta 10,4 

  
Mitjana 8,2 

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